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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 القرآنالمهمات في علوم 

 القرآنمقدمة في علوم 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
أما  ،وصحبو أرتعُت ،لوآوعلى  ،نبينا ػتمد ،ظترسلُتاشرف األنبياء و أوالصالة والسالم على  ،اضتمد هلل رب العاظتُت

 :بعد
رزتهم اهلل -ستخلصها ؽتا ذكره العلماء أنتقيها و أعن مهمات  -عز وجل-في ىذه اجملالس سنتحدث بإذن اهلل ف

 .ؽتا يتعلق بعلوم ىذا الكتاب العزيز -تعاىل
 ،ومن موضوعاتو األصلية ،ىي من صلب ىذا العلم -عز وجل-بإذن اهلل  ىذه اظتوضوعات اليت سأحتدث عنهاو 

 ،اظتوضوعات اليت تدون فيو أو تدرس ذلك جتد يف بعضلو  ؛مركب من علوم شىت أن ىذا العلم اوؿتن نعرف رتيعً 
يف ىذه الدروس  ولذلك فقد اقتصرتُ  ؛وىكذا ،ن بعضها من علوم العربيةأو  ،جتد أن بعضها من علوم أصول الفقو

 ،واظتطلق ،واطتاص ،كالعام  ،دون غَتىا من اظتوضوعات ،اليت ىي من مهماتو وصلبو خاصة على اظتوضوعات
 .وما إىل ذلك من اظتوضوعات اليت تدرس يف بعض الفنون ،واظتشًتك ،واظتًتادف ،واظتقيد

قتصر على وسأبعض األشياء العشرة اليت يذكرىا العلماء عادة بُت يدي الفن،  ذكر فيهاأقدم مبقدمة أرأيت أن  قدو 
، مر هباواظتراحل اليت  وتطوره، ونشأتو، وأمهيتو، وغايتو، وفائدتو، ، وموضوع ىذا العلم،القرآنكمعٌت علوم  بعضها،

 دروسأن يعقبو  -عز وجل-ن النية بإذن اهلل أل ؛ن ىذا الدرس ىو الدرس األولأل ؛وقد ذكرت ىذه اظتقدمة
لرمبا تزيد على  فهناك منظومة ،يف ىذا العلم اأو ندرس نظمً  ،اأن ييسر فندرس متنً  -عز وجل-لعل اهلل ، فأخرى

وىو  ، عتذا العلم ةكتاب واسع ىو خزان  اوىناك أيضً  ،اهلل إن شاء-لرمبا ندرسها يف وقت الحق  ،امائة وسبعُت بيتً 
أن نستعرض ىذا الكتاب يف مكان  -عز وجل-ففي النية يف وقت قريب بإذن اهلل  ،اإلتقان للسيوطي :كتاب

يستفيد منها من أراد أن يدرس  ،ذكر خالصة يف مثل ىذه الدورة القصَتةأو  ،اذكر زبدً أولذلك رأيت أن  ؛آخر
 .يتوسع بعد ذلكو  ،أشياء أخرى

 ،وىذه من أىم اظتوضوعات، القرآنوعلى نزول  ،الكالم على الوحي :وجتدون يف ىذه اظتوضوعات اليت نذكرىا ىنا
وإذا درسها طالب العلم زالت عنو  ،وتتعلق بالعقيدةالقرآن، وىي قضايا تتعلق بعلوم  ،ومن أدق اظتوضوعات

عد من أىم ن دراسة الوحي تإولذلك ف ؛القرآنفضال عن علوم  ،ويف باب التفسَت ،إشكاالت يف باب االعتقاد
 .ن اإلديان بالرسالة يتوقف عليوأل ؛اظتوضوعات
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وىو  ،وزمان النزول، ما يسمى باظتكي واظتدين وىو ،وما يتعلق بذلك من مكان النزول ،القرآنمث نتحدث عن نزول 
وىكذا ما يسمونو بالسمائي ، وىكذا ما يلحق بذلك ؽتا يسمونو بالفراشي والنومي ،ما يسمى بالليلي والنهاري

وىكذا بعض  ،وبعض اظتهمات اليت تذكر فيها ،كأسباب النزول  ،وما إىل ذلك من موضوعات تتعلق بو ،واألرضي
 .وىو من أىم اظتوضوعات ،كعلم الناسخ واظتنسوخ  ،األشياء األخرى

إذا أسعف الوقت استعرضناىا يف ىذه األيام ف ،ورتلتها عشرة موضوعات ،ق هبذاذكر أشياء تتعلأ مث بعد ذلك
ولعل من  ،-عز وجل-هناية األسبوع بإذن اهلل إىل فيكون  ،أو يومُت ايومً نزيد  ،ولرمبا احتجنا إىل زيادة، اطتمسة

أو االختبار الذي حيفز على مراجعة  ،جعل اليوم األخَت مع الدرس أن يكون ىناك شيء من األسئلةأاظتناسب أن 
 .ما يذكر

مث إذا انصرفوا بعده  ،ن يدونوا ذلكأو  ،ا يف الدروس العلميةخوان أن يهتموا مبا يسمعون دائمً من اإل أؤملأنا و 
 .وال تكون ىذه اصتهود سدى ،جل أن يثبت ذلكأمن ؛ راجعوا ىذه اظتعلومات

ن يغفر أو  ،والعمل الصاحل الذي يرضيو ،والعلم النافع ،أن يرزقنا وإياكم النية الصاضتة :عز وجل-أسال اهلل و  ،ىذا
  .وإلخواننا اظتسلمُت ،ولوالدينا ،ولكم ،لنا

أين  :ذكر اإلخوان أن السبب يف عدم اختيار كتاب يف ىذه الدروس يف مثل ىذه الدورةأىذا الدرس  أوقبل أن أبد
ومن غَت  ،من غَت شوائب العلم بطريقة جتمع بُت االختصار واالنتقاء واالصطفاء همات ىذاما جيمع علم كتابً أال 

السيما أن ىذه الدروس لعل  ،ولذلك رأيت أن أحفظ أوقاتكم ؛أشياء حتتاج إىل مراجعات ومناقشات واعًتاضات
 الصفاء واالنتقاء وجتمع أيضا بُت، فهي جتمع بُت البساطة ،فتكون مناسبة صتميع اإلخوان أن يوفق -عز وجل-اهلل 

ذىب بعض فت ،احتاج إىل مناقشتهألئال  ؛ذكر فيها شيئا من األقوال الضعيفة قدر اإلمكانأفال  ،يف اظتعلومات
نو ىو أو  ،نو ىو الراجحأا على قول يظن وؿتن نعرف أن التعليم يف البداية ينبغي أن يكون مقتصرً األوقات يف ذلك، 

ا ديكن أن علم كتابً أألين ال  ؛احدد كتابً أولذلك مل ؛ فيدرسون األقوال األخرى ،مث بعد ذلك يتوسع الناس، األقرب
 .حيقق ىذا اظتقصود

، القرآنعلوم  :ىذا العلم الذي اجتمعنا لدراستو عنوانو اظتعروف اظتشهور: عد ذلك أقول يف ذكر ىذه اظتقدماتب
 :أو يقال فيها، القراءات :فبعض اظتوضوعات يقال فيها مثال ،فهو ليس من اظتوضوعات ذات العنوان الواحد

واظتراد  ،وحىت نتصور ىذا العلم ،"قرآن"و "علوم": هذا العنوان كما ترون مركب من كلمتُتف، أو ؿتو ذلك، القياس
 .وىذا التصور إمنا حيصل مبعرفة معناه ،ن الدخول يف فن من الفنون يتوقف على تصور ىذا العلمأل ؛بو

، نقيض اصتهل ،ضد اصتهل :هو، فيقابل اصتهل :والعلم ،رتع علم :والعلوم، كما ال خيفى،  رتعة ىذه اللفظ: فالعلوم
نك إذا عرفت الشيء على أل ؛ىذا ىو العلم ،معرفة الشيء على حقيقتو :ىو :يقال ف بأنوىذا العلم ديكن أن يعر  
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استعمال اظتاء يف األعضاء  :ىوالتيمم  أو أنال جيوز، التيمم : فلو قال قائل مثال، ن ىذا جهل مركبإغَت حقيقتو ف
معرفة الشيء  :فالعلم ىو، من قبيل اصتهل اظتركبلك ذفيكون  ،فمثل ىذا مل يتصور حقيقة التيمم، اظتخصوصة بنية

أشياء فهذه ، ىو اإلدراك اصتازم اظتطابق للواقع :وديكن أن يقال، معرفة صحيحة -على ما ىو بو- على حقيقتو
 .منووتصور لك اظتراد  ،تقربو

ولذلك كان اإلمام ؛ ىل مكةأقراءة  :وىي ،قراءة ابن كثَت :كما ىي ،من غَت مهزة، نارَ القُ  :ويقال فيو ،القرآنما وأ
زتد شاكر أوظتا حقق ، ناالقر  :يقول، ويف غَته من كتبو ،ويكتب يف كتابو الرسالة، ناالقر  :أيقر  -رزتو اهلل-الشافعي 

 ،قرآن :فيقال، باعتمز أيقر  القرآنف، من غَت مهزة ،ناالقر  :كان يثبتها كما ىي  ،كتاب الرسالة للشافعي  -اهلل رزتو-
 .ناقر  :فيقال ،بغَت مهز اأ أيضً ويقر 

وؿتن إذا  ،علمأواهلل تعاىل - حسن ما يفسر بوأيف  ،القراءةمن مصدر  :ىو :ديكن أن يقال فيو :باعتمزة القرآنف
مبعٌت ، فاألحسن أن نرجعها إىل اظتصادر ،نرجعها إىل أصوعتا ،وتفسَت األلفاظ ،األشياء يف التعريفاترجع نُ أردنا أن 
 القرآن :فنقول، منا نعيده إىل اظتصدرإو  ،ال نعيده إىل الفعلف، أمن قر  القرآن :وال نقول، من القراءة القرآن :أننا نقول

 :رضي اهلل تعاىل عنو- عثمان بن عفانديدح  -عنو رضي اهلل تعاىل-، كما قال حسان بن ثابت من القراءة
 اقرآنو  تسبيًحا ع الليلَ يقط  ***  بو السجودِ  عنوانُ  ا بأمشطَ وْ ضح  

 .اقرآنً  :فسمى القراءة، ا وقراءةنو يقطع الليل تسبيحً أ :يعٍت
تدور ّتميع  أقر : ذه اللفظةوىأ، قر  :الثالثي لالفعالفعل ىو: األصل يف ىذه اللفظة من جهة شك أن  الو 

وىذا اظتعٌت الواحد الذي جتد أطرافو منثورة يف   ،تدور على معٌت واحد فقط، استعماالهتا ومعانيها يف كالم العرب
وكل اظتعاين اليت  ،ىذه اللفظة يف الواقع ترجع إىل معٌت واحد، من اظتعاين اولرمبا عد العاد منها رتعً  ،كتب القواميس

 ،وبيان الغريب ،نفع ما يذكر يف تفسَت األلفاظأوىذا من  ،يذكرىا أصحاب اظتعاجم اللغوية ىي ترجع إىل ىذا اظتعٌت
حسن أومن ، الذي ترجع إليو رتيع اظتعاين اليت يذكروهنا -أو االثنُت-لواحد أن ننظر إىل اظتعٌت ا، ومعاين اظتفردات
 .مقاييس اللغة :يف كتابو -تعاىل رزتو اهلل-ابن فارس  ويبينو من يذكر ذلك

ن ذلك الجتماع إف القرآنالقراءة و  :فإذا قلت مثال، الضم واصتمع :وىو ترجع إىل معٌت، القرآن: هذه اللفظةف
، ن السورلتكو   ؛والجتماع اصتمل أو اآليات؛ ن اصتمللتكو   ؛والجتماع الكلمات، ن الكلماتلتكو   ؛اضتروف
وما إىل ذلك من األمور اليت  ،القصص واألخبار والعقائد واألحكام، مث ما فيو أيضا من اجتماع اظتعاين ،وىكذا

فإمنا قيل لو ، رء الذي ىو اضتيضالقُ  :وىكذا إذا قلنا ،القرآنغتموعة يف ىذا  :فهي، يف كتابو -عز وجل-رتعها اهلل 
الضم  :وىو ،تدور على معٌت واحد ةىذه اللفظ: نفإذ، وعتذا قيل لو ذلك ؛نو جيتمع الدم يف داخل الرحمأل؛ ذلك

-نو رتع اهلل أو أل ؛مع ذترة الكتب السابقةجينو أل ؛قيل لو ذلك مبراعاة ىذا اظتعٌت ديكن أن يكون القرآنو ، واصتمع
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األمور ال ىذه و  ،تبارك وتعاىل-إىل ربو  كوالعلوم واظتعارف اليت حيتاج إليها السال فيو من ألوان اعتدايات -عز وجل
 .فكلها صحيح، منافاة بينها

صلى اهلل عليو -اظتنزل على ػتمد  -عز وجل-ىو كالم اهلل  :فيمكن أن نقول :االصطالحي القرآنما معٌت أو 
 :عن زيادة يذكروهنا معو وىيديكن أن نستغٍت و ، منو اظتعجز بأقصر سورة -عليو السالم-بواسطة جربيل  -وسلم

 .نستغٍت عنها ، فيمكن أناظتتعبد بتالوتو
خيرج من ذلك و  ،كاظتالئكة والبشر  ،عز وجل-فهذا خيرج كالم غَت اهلل  ،عز وجل-ىو كالم اهلل  القرآنن: إذ نافقول

ن األحاديث القدسية ىي من إ :على قول من قال ،ا األحاديث القدسيةكما خيرج من ذلك أيضً ،  األحاديث النبوية
 .ومن اهلل معٌت ،الفظً  -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 

 ،عز وجل-خيرج ما مل ينزلو اهلل  اظتنزلف ،صلى اهلل عليو وسلم-اظتنزل على ػتمد  -عز وجل-ىو كالم اهلل  قولنا:و 
ومنو ما مل  ،عليهم الصالة والسالم-فمنو ما نزلو على األنبياء والرسل  ،ال ؿتيط بو -تبارك وتعاىل-فكالم اهلل 

َنا ِبِمْثِلِو َمدَ }ُقْل َلْو َكاَن ، ينزلو َفَد َكِلَماُت رَبِّي َوَلْو ِجئ ْ  ًدا{اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبِّي لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ
َعُة َأْبُحٍر َما ، [ٜٓٔ:]الكهف ُه ِمْن بَ ْعِدِه َسب ْ نَِفَدْت َكِلَماُت }َوَلْو َأنََّما ِفي اْْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقََلٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّ

 .خيرج ما مل ينزل اظتنزل :نفإذ، [ٕٚ:]لقمان اللَِّو{
كالتوراة   ،صلى اهلل عليو وسلم-على األنبياء غَت النيب  خيرج ما نزل -صلى اهلل عليو وسلم- على ػتمد وقولنا:

 .وما إىل ذلك ،ؾتيل والزبورواإل
وما ىو غَت ، خيرج غَت اظتعجز اظتعجزاظتعجز بأقصر سورة منو، ف -صلى اهلل عليو وسلم-اظتنزل على ػتمد وقولنا: 
؛ وىو األقرب ،ا ومعٌتلفظً  -عز وجل-إهنا من كالم اهلل  :األحاديث القدسية على قول من قال :نقول ؟اظتعجز

 اهلل قال: ونقول أيضا، فيما يرويو عن ربو -صلى اهلل عليو وسلم-قال النيب  :نقول ألننا يف األحاديث القدسية
ا ظتا قيل لفظً  -صلى اهلل عليو وسلم-ولو كانت من عند النيب ، قول ذلكي -صلى اهلل عليو وسلم-والنيب  ،تعاىل

ىو األكثر من أحاديث رسول اهلل و ا ا كبَتً وؿتن نعرف أن قسمً ، ولكانت مستوية مع األحاديث النبوية ؛فيها ذلك
 :وأقول، من جهة اظتعٌت -تبارك وتعاىل-نو وحي من عند اهلل أالنبوية أن الغالب يف ذلك  -صلى اهلل عليو وسلم-

قد  -صلى اهلل عليو وسلم- ولكنو ،وسلم صلى اهلل عليو- ن بعض ىذه األحاديث اجتهاد من النيبأل ؛الغالب
صلى اهلل - كما اجتهد النيب،  أو يبُت لو ما وقع فيو من خلل يف االجتهاد ،ويأيت الوحي يصوبو على ذلك ،جيتهد

 {ى َحتَّى يُ ْثِخَن ِفي اْْلَْرضِ }َما َكاَن لَِنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُو َأْسرَ : نزل الوحي بذلكف ،رى بدراأس ةيف قص -عليو وسلم
 .[ٚٙ:]األنفال
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ىو من قبيل الوحي والسواد األعظم  ،الغالب فيهاة والعملية القولي -صلى اهلل عليو وسلم- النيبسنة أن  :فاضتاصل
 :وعتذا ال ديكن ألحد أن يقول؛ ا لومث يأيت الوحي مصوبً  ،قليل -صلى اهلل عليو وسلم- النيب ووما اجتهد في ،ابتداء

ن ؛ ألال ديكن ذلك :نقول ،ديكن أن يكون فيها بعض األخطاء :نإذ ،فيها بعض االجتهاداتسنة ما دام أن ال
: إذنف ،تبارك وتعاىل-م اجتهاده من قبل ربو يقو  و  ،بد ويصو  سد  فيُ  ،مؤيد بالوحي -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 

وعتذا قد يقول ؛ ألهنا ليست معجزة ؛وخيرج األحاديث القدسية ،خيرج األحاديث النبوية بأقصر سورة منواظتعجز 
 ؟القرآنبينها وبُت  نفما الفرق إذ، الفظً  -عز وجل-من كالم اهلل  ىين األحاديث القدسية إ :إذا قيل :قائل

 :وجوهمن الفرق  :نقولف
 .عتا هبذا اضتفظ -عز وجل-واألحاديث القدسية مل يتكفل اهلل ، بلفظو ومعناه القرآنأن اهلل تعهد ْتفظ  ا:منه

 .واألحاديث القدسية ليست معجزة، معجز بألفاظو القرآن :أيضاومنها 
واألحاديث القدسية جيوز نقلها باظتعٌت بالشروط اظتعروفة اليت  ،أو نقلو باظتعٌت ،ال جيوز روايتو باظتعٌت القرآن :أيضاو 

 .يذكرىا علماء االصطالح
 ، فهذه بعض الفروق.أما األحاديث القدسية فلم نتعبد بقراءهتاو  ،بتالوتو -عز وجل-نتعبد اهلل  القرآنأن  :منهاو 
ن أل؛ يغنينا عن كثَت ؽتا يقال يف تعريفووىو ، القرآنالذي ىو  -عز وجل-هذا تفسَت ىذا التعريف لكتاب اهلل ف

 .وحسبنا ذلك، من التعريفات اليت يذكرىا العلماء -واهلل تعاىل أعلم-ذلك ىو األقرب 
 وال حاجة إليو يف مثل ىذا اجمللس. ،ومناقشة كل تعريف فهذا أمر ليس ْتسن ،وأما إيراد باقي التعريفات
 ؟القرآنعلوم  :فما معٌت، القرآن :وعرفت معٌت ،العلم :بعد ذلك إذا عرفت معٌت

 :ديكن أن نقول ؟نما ىي إذ القرآنفعلوم  ،عز وجل-كالم اهلل  :ىو القرآنو ، معرفة الشيء على حقيقتو :ىو العلم
ذا ، فهاا متميزً ديكن اعتبار كل منها علمً ، شىت  من نواحٍ كرميال القرآنا كلية تتصل بىذا الفن ىو علم يضم أْتاثً 

أكتفي هبذا  ،وىناك تعريفات كثَتة لو، أظنو أقرب ىذه التعريفات -القرآنعلوم -التعريف عتذا العلم الذي ندرسو 
 .منها

يندرج حتتها  ،ا كليةإمنا يضم أْتاثً و  ،أنو ال يدرس قضايا جزئية :يعٍت، ا كليةىو علم يضم أْتاثً  :فحينما نقول
علم : وىكذا حينما نقول، ومفردات ،ايندرج حتتها جزيئات كثَتة جد   ،القراءات :الكلية مثل فاألْتاث، اصتزيئات

أو ليست  ،منسوخة ةاآلية الفالني :وحينما نقول، فهذا موضوع كلي ،القرآنفهو من علوم  ،واظتنسوخ الناسخ
وىذه اآلية ، مطلقةىذه اآلية  :هذا كلي، وحينما نقولف ،اظتطلق واظتقيد :وىكذا حينما نقول، هذا جزئيفمنسوخة 

الناسخ  :مثل ،همةما كلية علم يضم أْتاثً  :القرآنعلوم  افإذ ،واظتطلق ػتمول على اظتقيد فهذا جزئي، مقيدة
 وما إىل ذلك.، واظتنسوخ، اظتطلق واظتقيد، الوحي، القراءات، األحرف السبعة
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أو  ،أن الفاعل مرفوع :مثل، القرآنتتصل بىذا خيرج العلوم اليت ال ، الكرمي القرآنتتصل ب :بعد ذلك حينما نقول
، وما إىل ذلك، أو قضايا تتعلق باصترح والتعديل، أو القضايا اليت تتعلق بشروط قبول الرواية ،اظترفوعات واظتنصوبات

 .أهنا تتعلق بو :مبعٌت القرآنتتصل بن: إذ، القرآنفهذه ليست من علوم 
 ،ومنها ما يتعلق بأماكن النزول ،والقراءات التجويد :مثل ،القرآن منها ما يتعلق بأداء :شىت يعٍت من نواحٍ وقولنا: 

 ،عز وجل-ومنها ما يتعلق بكونو موحى من اهلل ، أسباب النزول :مثل ،ومنها ما يتعلق بأسبابو، اظتكي واظتدين :مثل
  ،ومنها ما يتعلق بأوقات النزول، رآنالقوىو موضوع نزول  ،القرآنومنها ما يتعلق بتنزيالت ، وىو موضوع الوحي

 .وما إىل ذلك، والصيفي والشتائي ،الليلي والنهاري :كما قلنا يف
 .من جوانبو اظتختلفة القرآنويدور عليو فهو  ،ىذا العلم أما اظتوضوع الذي يتحدث عنو

فهذه ، وليست فائدة واحدة ،رتلة فوائد الواقعيف ىي  :فأقول وأما الفائدة اليت نستفيدىا من دراسة مثل ىذا العلم
 .واآلداب واستنباط األحكام ،القرآنأنو يعُت على فهم  :الفوائد منها

 .جيعلو مؤىال للتفسَت ،كما أنو جيعل من دترس فيو وفهمو وعرفو
 ،وطريقو ىذا النزول ،ومدة ىذا النزول ،من حيث مبدأ نزولو ،الكرمي القرآنىو يعرف الدارس لو بتاريخ : وأيضا

 .القرآنواألحداث اليت نزل فيها  ،وأوقات النزول ،وأماكن النزول
 ،الناسخ واظتنسوخ: كما قلنا يف،  اكثَتً   شيًئا القرآنة اظتتعلقة بمهيوفر ظتن درسو من العلوم واظتعارف اظت: اكما أنو أيضً 

 .وما إىل ذلك ،والقراءات
من ا معو أن جيلي كثَتً  -عز وجل-يستطيع بإذن اهلل ، يسلح من عرفو ودرسو وفهمو بسالح قوي: ما أنو أيضاك

 .من اظتتقدمُت واظتتأخرين ،ومن غَتىم من الزنادقة ،يطرحها قوم من اظتستشرقُتت والشبهات اليت اإلشكاال
فتعرف اصتواب عن كثَت ، ا من ىذا العلمرمبا تنقدح يف ذىنك إذا كان الذىن خاليً لجيلي لك أشياء : أيضا كما أنو

 .ا وحَتة يف نفس اإلنساناإلشكاالت اليت لرمبا أورثت شك  من 
 .واألحكام ،واضتجج، القرآنرب يف ىذا وقدرة على إدراك مواطن العِ ة ملكو د عند صاحبيوجِ  :وكذلك أيضا

 :كما نقول ،عز وجل-فهذا العلم ىو يف الواقع مبنزلة اظتيزان الذي يضبط الفهم لكتاب اهلل  وأما ما يتعلق بأمهيتو
ن علم التجويد يضبط القراءة من اللحن إ :وىكذا يقال، يضبط اللسان من اللحن -وحعلم الن- ةإن علم العربي

يضبط الفهم لنصوص الكتاب  إن علم أصول الفقو :وىكذا أيضا حينما نقول ،تبارك وتعاىل-ا يف كتاب اهلل أيضً 
ديكن لإلنسان أن ، ث النبويياظتنزلة بالنسبة للحدنو هبذه إ :ا يف علم اظتصطلحوىكذا حينما نقول أيضً ، سنة الو 

يشطح  المن أجل أ ؛ىو كاظتيزان الذي يضبط الفهم نفهذا العلم إذ، صحيح األخبار من سقيمها يعرف بواسطتو
 .ىال ظتعرفة صحيح التفسَت من فاسدهوهبذا يكون مؤ  ،تبارك وتعاىل-يف نظره يف كتاب اهلل 
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ن ىذا مرقاة عتا أل ؛القرآنىو معرفة معاين ىذا  :إليو ويبتغيو الدارسون فأقول أو اعتدف الذي يصلوأما الغاية 
تعبدنا  -عز وجل-ن اهلل أل ؛العمل بأحكامومن  البد القرآنبعد فهم ىذا ، فالعمل بعد ذلك :أيضاو ، وواسطة

 .بذلك
واظتراحل  ،وتطوره ،تتعلق بنشأة ىذا العلم ،وىي ما يتعلق بنظرة تارخيية سريعة ،أنتقل بعد ذلك إىل النقطة السادسة

وحتتاجون إليها عند النظر يف  ، ستعرضها اآلن حتتاجون إليها ظتعرفة تاريخ ىذا العلمأوىذه األشياء اليت ، اليت مر هبا
 ،ونشأتو ،تاريخ ىذا العلم علىفمن نظر يف كثَت من اظتؤلفات اليت تكلم أصحاهبا ، كثَت ؽتا كتب يف ىذه القضية

ر اصتهد والطاقة من دقعلى  لكم ذلك حاولت أن أستقرئقد و ، ا حتتاج إىل مناقشةجيد أشياء كثَتة جد   وتطوره
 :اوأيضً  ،فهارس اظتخطوطات- اظتخطوطاتكتب من خالل   :، وأيضاخالل الكتب اليت تكلمت على ىذه القضية

أشباه ذلك من و  ،اظتكنونإيضاح  :كتاب ومثل ،لندميبن اكالفهرست ال  ،الكتب اليت تكلمت عن الفنونمن خالل 
  .يسردون فيها اظتصنفات يف ؼتتلف العصور الكتب اليت ألفها العلماء

 :إىل ثالث مراحل األول اعتجري وديكن أن نقسم ىذا القرن، نبدأ بالقرن األول اعتجري :فأقول
صلى اهلل عليو - ماذا مت يف زمان النيب ،صلى اهلل عليو وسلم-يف زمن النيب ، وىي العهد النبوي :اظترحلة األوىل

يف ثالث  -صلى اهلل عليو وسلم- نزل على النيبتكان ي  القرآنؿتن نعرف أن  ،؟ؽتا يتعلق هبذا العلم -وسلم
فكانوا ، وكانوا أىل الفصاحة والبيان والبالغة ،من العرب -مرضي اهلل تعاىل عنه-وكان الصحابة ، سنة وعشرين 

كما جاء عن -وؿتن نعرف أن التفسَت ، ا من لغتهم وسليقتهميدركوهنا غالبً  ،اليت خوطبوا هبايدركون ىذه اظتعاين 
فكانوا يعرفون  ،وىذا ىو الشاىد، (ٔ)العرب بلغتها وقسم تعرف :على أربعة أؿتاء -عنوتعاىل رضي اهلل -ابن عباس 
وإذا أشكل ، هبا -عز وجل-منها بفصاحتهم وسليقتهم العربية اليت حباىم اهلل  ايعرفون كثَتً ، القرآنمعاين ىذا 

صلى اهلل - وكان النيب، فيبينو عتم ،فسألوه عن ذلك -صلى اهلل عليو وسلم- عليهم شيء من معانيو رجعوا إىل النيب
كان  -اهلل عليو وسلم صلى- كما أن النيب،  أو بعض القضايا ،ا بتفسَت بعض اآلياتهم أحيانً ئدتيب -عليو وسلم

نزلت  إىل اظتدينة -صلى اهلل عليو وسلم- بعدما ىاجر النيبف ،هبا تيسر عتم القراءةيعلى اضتروف اليت  القرآنقرئهم يُ 
صلى اهلل - فكان النيب ،نزل على سبعة أحرف القرآنوأنتم تعلمون أن  ،حرف قريشاألحرف الستة الزائدة على 

 ،ا عاصروا التنزيلم  ـل -معنهتعاىل رضي اهلل - أن الصحابة اكم،  تيسر عتميقرئ أصحابو ْتسب ما يُ  -عليو وسلم
 ،يف الليل والنهار ،يف السفر واضتضر -صلى اهلل عليو وسلم- وكانوا مع النيب ،القرآنوشاىدوا الوقائع اليت نزل فيها 

وعرفوا ، ا أسباب النزولوعرفوا أيضً ، أوقات النزول وعرفوا، ما يسمى باظتكي واظتدين :وىو ،فعرفوا أماكن النزول
صلى اهلل عليو - وعرفوا وجوه القراءة من رسول اهلل ،صلى اهلل عليو وسلم- على النيبهبا القرآن الطرق اليت ينزل 

                                                 

 (.ٔٚ(، رقم: )٘ٚ/ٔت شاكر ) ،أخرجو ابن جرير الطربي يف تفسَته = جامع البيان -ٔ
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، (ٕ)حىت يتعلم ما فيها من العلم والعمل ،أو عشر آيات ،كما أن الواحد منهم ما كان يتجاوز ستس آيات ،وسلم
علم ة، يالقرآنوىذا نوع من أنواع العلوم ، القرآنتعلموا أحكام فقد  ن:إذ، افكانوا يتعلمون العلم والعمل رتيعً 

وتعلموا ، ا أوقات النزولوتعلموا أيضً ، ووجوه القراءة ،وأماكن النزول ،تعلموا أسباب النزول ن:فإذ، القرآنأحكام 
واظتطلق  ،كالعام واطتاص  ،تاج إليهاوما إىل ذلك من العلوم اليت حيُ ، واظتنسوخ خوتعلموا الناس، القرآنطرق نزول 

 ،وبسماعهم منو ،مبعايشتهم لو ،منو -صلى اهلل عليو وسلم- هذا تعلمو أصحاب النيب، فوغَت ذلك ،واظتقيد
 .صلى اهلل عليو وسلم- وبتلقيهم عنو

فيكتبون اآلية  ،القرآنيكتبون بُت يديو ما ينزل من  ،قد اختذ رتاعة من الكتاب -صلى اهلل عليو وسلم- وكان النيب
ويكتبون ، ألنو عريض ؛عظم الكتفأي:  ،واألكتاف ،قيقةر اضتجارة ال- وىي شرائح اضتجارة خافب والل  سُ يف العُ 

صلى - ويرشدىم النيب ،-صلى اهلل عليو وسلم- يكتبون اآلية بُت يدي النيب، فتيسر عتم من الوسائل اظتختلفةيمبا 
فكانوا يؤلفون ، يف موضع كذا ،ضعوا ىذه اآلية يف سورة كذا :يقول، إىل مكان اآلية من السورة -اهلل عليو وسلم

 :واظتقصود ،صلى اهلل عليو وسلم- يرتبونو بُت يدي النيب :مبعٍت ،-صلى اهلل عليو وسلم- سول اهللبُت يدي  القرآن
أما ، ألن ترتيب اآليات يف داخل السور أمر توقيفي ،اهلل عليو وسلمصلى - أهنم كانوا يرتبون اآليات بُت يدي النيب

 .تعاىل ن شاء اهللإترتيب السور فسيأيت الكالم عليو يف موضعو 
 .يف العهد النبوي -صلى اهلل عليو وسلم- عرفها أصحاب النيب ةيالقرآنىذه رتلة من العلوم  :نإذ
 ،جاء زمن اطتلفاء الراشدين -صلى اهلل عليو وسلم- بعد وفاة النيب ،اظترحلة الثانية: وىي عهد اطتلفاء الراشدينو 

 :اء يف اصطالحهم يف ذلك الوقت ىمواظتراد بالقرّ  ،اءفقتل يف اليمامة فقط سبعون من القرّ  ،فوقعت حروب الردة
وىذا  ،يمامةفقتل منهم سبعون يف وقعة ال ،فهم أىل العلم ،ويفقهون معانيها ،الذين حيفظون اآليات ،القرآنأىل 

 ،كانوا كثرة  ،ا كما يتصور بعض الناسمل يكونوا أفرادً  ،كانوا كثَتين  -عز وجل-يدل على أن اضتفظة لكتاب اهلل 
صلى اهلل - بعد وفاة النيب ،؟ومىت ىذا، القرآنمن زتلو  ،سبعون -وىي اليمامة-قتل منهم يف وقعة واحدة  حىت إنو

 .عليو وسلم
خاف أن  ،عنو رضي اهلل-فلما قتلوا فزع عمر  ،-صلى اهلل عليو وسلم- من أصحاب النيب كثَتٌ   القرآنَ  فظَ حَ  :نذإ

رضي اهلل - فأبو بكر، القرآنأن جيمع  -رضي اهلل عنو-فأشار على أيب بكر الصديق  ،القرآنشيء من  يذىب
رضي اهلل -ا بزيد بن ثابت ءو جا، فصدره لذلك -عز وجل-مث شرح اهلل  ،كما سيأيت- تردد يف أول األمر -عنو

                                                 

(، وقال ػتققو اظتسند: إسناده حسن من أجل عطاء، وىو: ابن السائب، واضتاكم يف اظتستدرك ٕٖٕٛٗأخرجو أزتد، رقم: ) -ٕ
(، وقال: ىذا حديث صحيح ٕٚٗٓ(، كتاب فضائل القرآن، أخبار يف فضائل القرآن رتلة، رقم: )ٖٗٚ/ٔعلى الصحيحُت: )

 اه.اإلسناد، ومل خيرج
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األخَتة اليت  ةالعرضكان ؽتن شهد  :ملةوانتبهوا عتذه اصت- العرضة األخَتة ، وؽتن شهدالقرآن ةوكان من حفظ ،عنو
 :وىو ،هذا جواب عن سؤال كبَت، ففيو على جربيل مرتُت يف العام الذي تويف -صلى اهلل عليو وسلم- عرضها النيب

عند أيب كان  -رضي اهلل عنو-مث إن زيد بن ثابت  ؟!رك كبار الصحابة كابن مسعودوتُ  ،ظتاذا اختَت زيد بن ثابت
نزل على  القرآنو  ،ْترف قريش-وكان يقرأ بقراءة قريش  ،األخَتة ةشهد العرض ، فهوفاختاروه لذلك ،بكر يف اظتدينة
هذه اصتمل إجابات عن ف، الذي كان يقرأ بو عامة اظتهاجرين واألنصاراضترف وحرف قريش ىو ، سبعة أحرف

فحرف قريش  ،أو األحرف ،قد تعرض لك إذا قرأت يف شيء من الكتب اظتدونة يف القراءات ،اإشكاالت كبَتة جد  
ونزل معو ستة أحرف يف ، واستمر نزولو، وىو الذي نزل أوال مبكة ،ىو الذي كان يقرأ بو عامة اظتهاجرين واألنصار

مث بعد ذلك شرح اهلل صدره للقيام هبذا  ،وختوف ،وتلكأ يف أول األمر ،اظتهمةفاختَت زيد بن ثابت عتذه ، اظتدينة
ىذه الصحف غَت مرتبة و  ،من غَت ميم-رتع يف صحف  ،رضي اهلل عنو-يف عهد أيب بكر  القرآنمع فجُ ، العمل
 ؟حرفاألأو رتع على السبعة ، وىل رتع على حرف واحد ،(ٖ)السور

مث ، اعنده احتياطً  -عنو رضي اهلل-مث احتفظ بو أبو بكر  ،على قراءة قريش-أهنم رتعوه على حرف قريش  :األقرب
مث ظتا مات ، واحتفظ هبا، وىو عمر، صارت ىذه الصحف إىل اطتليفة من بعده -رضي اهلل عنو-ظتا مات أبو بكر 

مث ظتا جاء عثمان وأراد أن جيمع  ،ألهنا وصية عمر ؛آلت الصحف إىل حفصة بنت عمر -رضي اهلل عنو-عمر 
 .ألهنا آلت إليها؛ لم تكن عندهف ،الناس على مصحف واحد طلب ىذه الصحف من حفصة

وىو يف ىذه  ،مث استمر األمر على ذلك، رتع يف صحف -رضي اهلل عنو-بكر الصديق  أنو يف عهد أيب :فاضتاصل
كما سيأيت عند الكالم على  يف رتع اظتصحف غتموع الرواياتو  ،فجمع اظتصحف الصحف إىل خالفة عثمان

 :يدل على أمرين، غتموع الروايات واألحرف السبعة -إن شاء اهلل-القراءات 
وتزامن ذلك مع  ،اختلفوا عليهم يف القراءة ،م يف الكتاتيبوهنان اختلفوا يف اظتدينة مع من يُقرئأن الغلم :األمر األول

هؤالء عبارة عن جيوش جاءت ف، وأذربيجان اختلفوا يف القراءة كانوا يف أرمينيةن األجناد الذين  أ :ىواألمر الثاين و 
هؤالء أقرأىم بعض الصحابة  ف ،اجتمعوا ،ومن أماكن ؼتتلفة ،ومن العراق ،ومن الشام ،ومن اضتجاز ،من اليمن

وىؤالء أقرأىم  ،م أرتعُترضي اهلل عنه- ةوىؤالء أقرأىم حذيف، وىؤالء أقرأىم ابن مسعود ،كأيب موسى األشعري
 ،ىؤالء اصتنود كثَت منهم ليسوا طلبة علم، نزل على سبعة أحرف القرآن ؟فما الذي كان بعد ذلك، معاذ بن جبل

وقراءة ىذا من ، وقراءة ىذا من العراق ،فصار الواحد منهم يسمع قراءة ىذا من الشام، وال يعرفون ىذه القضية
 ٌت ُصْفٌر{}َكأَنَُّو ِجَمالَ  :وىذا يقرأ، [ٖٖ:]اظترسالت }َكأَنَُّو ِجَماَلٌت ُصْفٌر{: هذا يقرأف ،فيها نوع تغايرو  ،اليمن

رضي -بن اليمان  ةفغضب حذيف ،وجتادلوا، أنت اظتخطئ :وىذا يقول ،أنت خطأ :فهذا يقول، [ٖٖ:]اظترسالت
                                                 

 (.ٜٙٛٗأخرجو البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب رتع القرآن، رقم: ) -ٖ
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 ،من أرمينية-ألركنب إىل عثمان اهلل و  ،وقراءة أيب موسى األشعري ،قراءة ابن مسعود :تقولون :وقال ،عنو اهلل
 .(ٗ)وذكر لو اطترب ،و على قراءة واحدة، فذىب إىل عثماننفليجعل

قرأ تُ  :ىذا يقول، اختالف التالميذ يف اظتدينة على شيوخهم :مع القضية األخرى اليت ىيه القضية ىذ تتزامنف
لكن صتهل ىذا بالوجو اآلخر  ،ةصحيحكلها ،  نزل على سبعة أحرف القرآنو  ،قرأ ىكذاتُ  :وىذا يقول ،ىكذا
رضي اهلل -ومنهم على بن أيب طالب  ،اورتع الصحابة رتيعً  -رضي اهلل عنو-فجاء عثمان  ،لعدم علمو بو ؛أنكره

، أرى أن ؾتعلها على قراءة واحدة :قال ؟ماذا ترى :فقالوا، مث عرض عليهم ىذا األمر، افجمعهم رتيعً  ،عنو
أن األحرف الستة نزلت بعد ذلك  :شاء اهلل يف الكالم على القراءات واألحرفكما سيأيت إن - والسبب يف ذلك

كما قال ابن ،  وكانت رخصة ،افكانت ختفيفً ، ا كثر الداخلون يف اإلسالم من القبائل األخرىم  ـل؛ ايف اظتدينة ختفيفً 
وسببت ، القرآنوذلت ألسن الناس ب ،غٍت عن ىذه الرخصةفلما استُ ، (٘)كبَت اظتفسرين -رزتو اهلل-جرير الطربي 

أن يستغنوا عن  -وسلم وصلى اهلل علي- أصحاب النيبى رأ اواختالفً  ىذه الرخصة فيما بعد إشكاال عند الناس
ومل يًتكوا كلمة  ،القرآنمل يًتكوا آية من  :يعٍت، وىذه األحرف الباقية ىي وجوه أخرى يف القراءة، باقي األحرف

مث بعد ذلك جعلوه على حرف  ،من األحرف الستة األخرى القرآنقرأ فيها باقي األوجو اليت يُ إمنا تركوا ، واحدة
وبعضهم يقول غَت ، سبعة :وبعضهم يقول، ستسة :بعضهم يقول، وكتب عثمان غتموعة من اظتصاحف ،قريش
 :يقالو  ،ل إىل الشامأرسو  ،اليمنو  ،البصرةو  ،الكوفةو  ،أرسل بعضها إىل العراقف ،وال يصح يف العدد رواية، ذلك

ذلك الوقت يف ومل يرسل إىل مصر  ،اوأبقى عنده يف اظتدينة واحدً  ،اأرسل إىل مكة واحدً و  ،اأرسل إىل البحرين واحدً 
 .اشيئً 

هذا ، فبالرسم العثماين :ىذه الطريقة ىي اليت عرفت فيما بعد مبا يسمى، اآلن ىذه اظتصاحف كتبت بطريقة خاصة
ويدرسون  ،فيو نظم حيفظو الطالبو  ،وفيو مؤلفات ،العلوم اليت تدرس يف بعض اصتامعاتالعلم اآلن صار من 

كيف  ؟كيف تكتب ىذه الكلمة،  علم الرسم العثمايناشتو:  ،يةالقرآنفهو علم من العلوم  ،وفيو قواعد ،شرحو
علم الرسم  :العلم اشتوىذا ، وىنا تكتبها بصورة معينة، هنا تكتب بصورة معينةف ؟بالواو مثال تكتب الصالة

 .رضي اهلل عنو-وبالتحديد يف زمن عثمان  ،يف زمن اطتلفاء الراشدين ،؟نمىت وجد ىذا إذ، العثماين
ابن ، فيف كتابو اظتصاحف شتةأعن ابن  إن صح ما نقلو السيوطي يف كتاب اإلتقان االشأن أيضً ىذا وؽتا يذكر يف 

ا البن أيب داود اظتصاحف أيضً  :كتاب آخر اشتو  كىناو  ،كتاب اظتصاحف  و:لو كتاب مسند باألسانيد اشت أشتة
وكتاب ابن ، وأشياء تتعلق ببعض وجوه القراءة ،وأشياء تتعلق ّتمعو ،القرآنفيو الروايات اظتتعلقة بكتابة  ،السجستاين

                                                 

 (.ٜٚٛٗأخرجو البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب رتع القرآن، رقم: ) -ٗ
 (.ٗٙ/ٔت شاكر ) ،انظر: تفسَت الطربي = جامع البيان -٘
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ن علي بن إ :الرواية تقول وىذه، إمنا نقل منو السيوطي ىذه الرواية من غَت إسنادو  ،مل يصل إلينا ،مفقودىذا  أشتة
 -رضي اهلل عنو-ي ىذه الرواية يرويها لنا عن علنسوخ، الناسخ واظت كتب يف مصحفو -رضي اهلل عنو- أيب طالب

فلم  ،وكتبت فيو إىل اظتدينة ،فطلبت ذلك الكتاب": يقول ابن سَتين، وىو ابن سَتين ،رجل من علماء التابعُت
  .(ٙ)"أقدر عليو

ظتا بويع أبو بكر أبطأ : ابن سَتين أنو قال ىلإيف كتابو التمهيد بإسناده  -رزتو اهلل-الرب  بن عبداقد ساق اضتافظ و 
 ،؟أكرىت إمريت؟ ظتاذا تأخرت عن البيعة ؟ٍتعأك ما بطّ  فبعث إليو أبو بكر ،يف بيتو فجلس علي   ،عن بيعتو علي  

آليت  ،حلفت مبعٌت-ليت آولكٍت  ،ما كرىت إمارتك :فقال علي، الرافضةوىذا رد على  ؟ظتاذا بايع الناس ومل تبايع
كتبو   :يعٍت ،وبلغٍت أنو كتبو على تنزيلو" :، قال ابن سَتينحىت أرتع اظتصحف أن ال أرتدي ردائي إال إىل صالة

 .(ٚ)"كثَت جد فيو علملوُ  ذلك الكتابُ  صيبَ ولو أُ ، على النزول امرتبً 
، ال :اصتواب ؟ىل أدركها ابن سَتين ،وسلم وصلى اهلل علي-بعد وفاة النيب قضية لنا ىذه الرواية ابن سَتين يروي يف 

  .اظترسل :يقال لو ماذا يسمى؟ فهذا عند علماء اضتديث
علم باضتديث أن ابن سَتين أصح لأرتع أىل ا" :ابعدما ساق ىذه الرواية معلقً  -رزتو اهلل-الرب  قول ابن عبدي

ليس كاضتسن وعطاء يف ، صحاح كلها وليوأن مراس ،وال يأخذ إال عن ثقةوأنو كان ال يروي ، ليالتابعُت مراس
 .(ٛ)"واهلل أعلم ،ذلك

-يدل على أنو يصحح ىذه الرواية اظترسلة عن ابن سَتين  ؟ماذايدل على  ؟الرب ماذا يعٍت ىذا الكالم من ابن عبد
 .رزتو اهلل

 .ىذا الذي حدث يف فًتة اطتلفاء الراشدينإذن: 
وىو - اأن زيادً  :مما يذكر يف ذلكف ،عد اطتلفاء الراشدين إىل هناية القرن األول اعتجريما بالثالثة: وىي  واظترحلة

أمر أبا األسود  -زياد بن أيب سفيان :ستلحقو أبو سفيان فقيل لواو  ،زياد بن أبيو :الذي يقال لو األمَت اظتعروف
 .(ٜ)الدؤيل فوضع قواعد الشكل على اظتصاحف

أن : عند النحاة عليوظتا ىو متعارف  اخالفً  ،أبا األسود الدؤيل يف ذلك مرا ىو الذي أأن زيادً  اظتشهور:وىذا ىو 
، (ٓٔ)ا للقلموضبطً  ،بوضع قواعد النحو صيانة للنطق أمر أبا األسود الدؤيل -رضي اهلل عنو-علي بن أيب طالب 

                                                 

 (.ٕٗٓ/ٔانظر: اإلتقان يف علوم القرآن ) -ٙ
 (.ٖٔٓ،ٖٓٓ/ٛوطأ من اظتعاين واألسانيد )انظر: التمهيد ظتا يف اظت -ٚ
 (.ٖٔٓ/ٛانظر: اظتصدر السابق ) -ٛ
 (.ٗ،ٖانظر: احملكم يف نقط اظتصاحف أليب عمرو الداين )ص: -ٜ
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فيكون ىذا  -بوضع قواعد النحو األسود الدؤيل ىو الذي أمر أبا -رضي اهلل عنو- ان علي  أأي -ذا هبلو قلنا ف
 ،؟القرآنن ىذا يتصل بأي علم من علوم أل ؛القرآنضمن اإلؾتازات يف زمن اطتلفاء الراشدين فيما يتعلق بعلوم 

؛ إن اشتهر عند النحاةو لكنو ال يصح  ،ىذا لو صح، نآعلم إعراب القر  القرآنفمن علوم ، القرآنإعراب بيتصل 
ىو الذي أمر أبا األسود  -رضي اهلل عنو-أن علي بن أيب طالب  :يعٍت، جاءت بإسناد ال يثبت ن ىذه القصةأل

: ظتاذا شتي علم النحو حينما يقولون -ا أذكرىاىذه فائدة عرضً و - حىت إن النحاة ،الدؤيل بوضع قواعد النحو
 :الكالم :قال أليب األسود الدؤيل -رضي اهلل عنو-ا إن علي   :يقولون :منها ،يذكرون عتذا عدة تعليالت ؟بالنحو

على انسج  :يعٍت، (ٔٔ)ؿتو ىذا نحُ او  :مث قال لو ،مث ذكر لو بعض التفصيالت القليلة، اسم وفعل وحرف جاء ظتعٌت
لكن ىذه القصة ال  االسم،عتذا شتي علم النحو هبذا  :يقولون، فىذا اظتنوال حىت تأيت على أجزاء ىذا العلم وفروعو

 .تصح من جهة اإلسناد
كانت اظتصاحف اليت   وىكذا، التشكيل على اظتصحف كانت بعد زمن اطتلفاء الراشدينضوابط قضية وضع  ن:إذ

، وال سكون ،ةوال كسر  ،ةوال فتح ،ةال ضم اما كان فيه ،تشكيل، وكانت من غَت طقْ كتبها عثمان من غَت نَـ 
 ؟وضع عتا الشكل فمن الذي، طمن غَت نقْ ا أيضً و 

أن الذي وضعو غَت أيب األسود  :ويف بعضها، (ٕٔ)داألسود الدؤيل بأمر زيا وأن الذي وضعو أب : بعض الرواياتيف
 .الدؤيل

يقول  افبعضهم كم، ا بعد زمن اطتلفاء الراشدينقطت قطعً لكنها نُ  ؟من الذي نقطها، ط اختلفوا فيوقْ وكذلك النـ  
 .(ٖٔ)"ىو أبو األسود الدؤيلالذي نقطها ": يقول، اظتصاحفط قْ الداين يف كتابو نَـ 

سها ىو الذي ستّ ن نصر بن عاصم الليثي إ، و (ٗٔ)ىـ ٜٛسنة ، اظتتوىف نصر بن عاصم الليثي :ىو :وبعضهم يقول
 القرآنفأسباع ، بحز ربع و  بحز  ،نصف جزءو ء جز  ،مثل األجزاء اآلن :يعٍت ؟سهامعٌت ستّ ، ما (٘ٔ)رىاوعشّ 

قرأ  ْتيث يُ  ،تقسيمو إىل عشرة أجزاء :يعٍت رىاوعشّ  ،سهاستّ ، إىل ستسة أجزاء القرآنتقسيم  :يعٍت، القرآنأستاس و 
 .عشرة أيامكل يف  كامال 

                                                                                                                                                           

(، وإنباه الرواة على أنباه ٜٕٗ،ٕٛٗ(، وانظر: غرر اطتصائص الواضحة )ص:ٕٔانظر: طبقات النحويُت واللغويُت )ص: -ٓٔ
 (.ٜٖ/ٔالنحاة )

 (.ٜٕٗ،ٕٛٗ(، وانظر: غرر اطتصائص الواضحة )ص:ٖٛشرح أدب الكاتب )ص: انظر: -ٔٔ
 (.ٗ،ٖانظر: احملكم يف نقط اظتصاحف أليب عمرو الداين )ص: -ٕٔ
 (.ٜٕٔانظر: النقط أليب عمرو الداين )ص: -ٖٔ
 (.ٙانظر: احملكم يف نقط اظتصاحف أليب عمرو الداين )ص: -ٗٔ
 انظر: اظتصدر نفسو. -٘ٔ
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و أول من نقطها، ى الذي نقط اظتصاحف، ىو ىـ ٜٛسنة اظتتوىف  إذن: يف بعض الروايات أن نصر بن عاصم الليثي
 .رىاسها وعشّ الذي ستّ  وأنو ىو
 :وقيل، ىـ ٜٛسنة أن ابن سَتين كان عنده مصحف نقطو حيِت بن يعمر اظتتوىف  يف بعض الرواياتوجاء 
 .(ٙٔ)ىـٜٕٔ

 .(ٚٔ)أن حيِت ىو أول من نقطها :وجاء أيضا
مث جاء بعده  ،الذي جعل اضتركات والتنوين فقط ،بذلك ىو أبو األسود الدؤيل ئوأكثر العلماء على أن اظتبتد
 ،والروم ،والتشديد ،اعتمز :مثل ،أدخل عليها أشياءو  ،فحسن ىذه اضتركات ،اطتليل بن أزتد الفراىيدي

 .(ٛٔ)واإلمشام
 .(ٜٔ)وبتجزئتها ،ىو أول من أمر بنقط اظتصاحفن اضتجاج بن يوسف الثقفي إ :وبعض العلماء يقولون

بعض بنو جاء إحىت  ،القرآنفهو من أكثر األمراء عناية ب، القرآنلشدة عنايتو ب ة؛واضتجاج كانت لو جهود معروف
 ،فيقف عند النصف ،اا حرفً حرفً  القرآنوأمرىم أن يعدوا حروف  ،اوأعطاىم شعَتً  ،كاضتسن البصري  ،أئمة التابعُت

فهذا كان من زمن ، (ٕٓ)ويعدون الكلمات إىل أي حد تنتهي ىذه الكلمة، إىل أي حرف ينتهي ،والثلث ،والربع
ومن نظر يف الكتب اظتدونة  ، القرآنوعدد حروف  ،القرآنيف القرن األول اعتجري عرفوا حروف  :يعٍت، اضتجاج

اظتيم   ،عز وجل-يف كتاب اهلل  ةهنم يذكرون عدد كل حرف كم تكرر من مر سيجد أكفنون األفنان البن اصتوزي ف
ويظن بعض الناس اليوم أن ىذه العناية بالعدد ما ، إىل ىذا اضتد، فوصلوا وما إىل ذلك، السُتو  ،الدالو  ،كم تكرر

ىم عدوا من القرن األول ىذه اضتروف هبذه ، ىاا لنا مبا يسمى باإلعجاز العدديو وجاء، إال ىذه األيام تجدوُ 
 .الدقة

يعمر  أن حيِت بن :ما بعد عهد اطتلفاء الراشدين- يف تلك الفًتةا أيضً  من اصتهود اظتبذولة :خوانفأقول أيها اإل
سنة  متوىف ىذا  :الحظ، رتع فيو اختالفات اظتصاحف اظتشهورة، ا يف القراءةكتب أيضا كتابً   ،ىـ ٜٛسنة اظتتوىف 

ىذه إن مل يكن رتيع -فإن عامة ىذه الكتب  القرآنوإذا نظرت إىل الكتب اظتؤلفة يف تاريخ ىـ،  ٜٛسنة  ؟كم
وأمثال ىؤالء ؽتن تأخروا  ،بن اضتجاج وشعبة ،ةنيبن عيذكروا سفيان يف ذلك  إذا ذكروا أول جهد مبذول -الكتب

                                                 

 (.ٜٕٔيب عمرو الداين )ص:انظر: النقط أل -ٙٔ
 (.٘انظر: احملكم يف نقط اظتصاحف أليب عمرو الداين )ص: -ٚٔ
 (.ٜٕٔانظر: النقط أليب عمرو الداين )ص: -ٛٔ
 (.ٕٖ/ٕانظر: وفيات األعيان ) -ٜٔ
 (.ٗٚ(، وانظر: البيان يف عد آي القرآن )ص:ٕٚٚ،ٕٙٚانظر: اظتصاحف البن أيب داود )ص: -ٕٓ
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رتع فيو اختالفات  ا يف القراءةكتب كتابً  ىـ ٜٛسنة فهذا حيِت بن يعمر اظتتوىف ، ا طويالعن ىذا الوقت زمنً 
 . فيهايتوجوه القراءة ال :عٌت، ياظتصاحف اظتشهورة

اظتلك بن  لعبد قرآنا للأنو كتب تفسَتً  ،ىـ ٜٗسنة الذي قتلو اضتجاج  -رزتو اهلل-أن سعيد بن جبَت  :اكر أيضً وذُ 
سنة قبل  :يعٍت ،أن ىذا التفسَت كتب يف وقت مبكر :معٌت ىذاو  ،ىـ ٙٛسنة اظتلك بن مروان تويف  وعبد، مروان

ا وبقي ػتفوظً  ،(ٕٔ)افكتب لو تفسَتً ، ااظتلك بن مروان طلب من سعيد بن جبَت أن يكتب لو تفسَتً  فعبد ،ىـ ٙٛ
 .اظتلك بن مروان عند عبد

عطاء بن دينار الذي يرويو عن سعيد بن  :يعٍت- وتفسَته" :قال أزتد بن صاحل :وقد جاء يف تررتة عطاء بن دينار
 ىي اليت كتبها سعيد لعبد ،؟من أين جاءت ىذه الصحيفة ،(ٕٕ)"فيما يروي عن سعيد بن جبَت صحيفة -جبَت

 .اظتلك بن مروان
إال أن التفسَت  ،صاحل اضتديث :ىو :فقال ،عن عطاء بن دينار -أبا حامت :يعٍت- سئل أيب" :أيب حامتابن وقال 

فكتب سعيد ، القرآنتفسَت باظتلك بن مروان كتب يسأل سعيد بن جبَت أن يكتب إليو  فإن عبد ،أخذه من الديوان
يرويو  :يعٍت، (ٖٕ)"فأخذه فأرسلو عن سعيد بن جبَت ،فوجده عطاء بن دينار يف الديوان ،بن جبَت هبذا التفسَت إليو

 القرن األول اعتجري.ىو هذا ، فال يرويو مشافهة، صحيفة
وبعض ىذه الكتابات يف الواقع كانت يف القرن  ،ووجدت فيو أشياء وكتابات، بعد ذلك جاء القرن الثاين اعتجري

غتاىد بن  :فمثال، تاريخ وفاة اظتؤلف، الوفاة فقط تها ضمن القرن الثاين بناء على تاريخصنف لكٍت، األول اعتجري
، غتاىد بن جرب كان لو تفسَت إذا نظرنا يف الكتب اليت تذكر فهارس اظتصنفات ؾتد أنف ،ىـ ٗٓٔسنة تويف  جرب

رضي - عكرمة موىل ابن عباسأيضا وكذلك ، كان لو تفسَتىـ،   ٘ٓٔسنة وكذلك أيضا الضحاك بن مزاحم اظتتوىف 
يف  :يعٍت ،رمبا يكون قبل ذلك مبدة؟ لمىت رتعوا ىذه الصحف يف التفسَتلكن  ىـ، ٚٓٔسنة اظتتوىف  -اهلل عنهما

، صحيفة يف التفسَتا أيضً كانت لو   ىـ، ٛٓٔسنة ي اظتتوىف ػتمد بن كعب القرظكذلك ، و القرن األول اعتجري
ولو أيضا جزء يف  ،القرآنعدد آيات  ،اآلي جزء يف عدلو  كانىـ،   ٓٔٔسنة ا اضتسن البصري اظتتوىف ىكذا أيضً و 

وىكذا أيضا قتادة السدوسي اظتتوىف  ،ا تفسَتلو أيضً ىـ،  ٗٔٔسنة عطاء بن أيب رباح اظتتوىف  وىكذا ،القرآننزول 
حصيب اظتتوىف اهلل بن عامر الي وىكذا عبد ،والناسخ واظتنسوخ ،القرآنكان لو عواشر ىـ،   ٛٔٔ :وقيلىـ،  ٚٔٔسنة 

                                                 

 (.ٕٖٖ/ٙالبن أيب حامت ) انظر: اصترح والتعديل -ٕٔ
 انظر: اظتصدر نفسو. -ٕٕ
 انظر: اظتصدر نفسو. -ٖٕ
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وغَت  ،اظتقطوع واظتوصول :آخر اشتو ا جزءولو أيضً  ،الشام واضتجاز والعراقف لو اختالفات مصاحىـ،  ٛٔٔسنة 
 .وابن وىب ،وابن جريج ،ووكيع بن اصتراح ،وسفيان بن عيينة ،كشعبة بن اضتجاج بعد ذلك  ،ىؤالء كثَت

 ؛ولرمبا دخل مع التفسَت أشياء أخرى من اضتديث ،اياتو سرد الر  ،الرواية :تلك اظترحلةيف وكان الغالب يف التأليف 
من غَت ذلك ومنها ما يكون يف  ،قرآنمنها ما يكون من قبيل التفسَت لل ،ا يف اضتديثألهنم كانوا لرمبا رتعوا صحفً 

 .اظتوضوعات
وأذكر على سبيل اظتثال فقط كتاب الناسخ واظتنسوخ لعبد  ،افكثر التأليف جد   ،بعد ذلك جاء القرن الثالث اعتجري

كما تالحظون ىـ، ف ٕٙٓسنة وكتاب الناسخ واظتنسوخ ضتجاج األعور اظتتوىف ىـ،  ٕٗٓسنة الوىاب اطتفاف اظتتوىف 
ب وكتاب إعرا، فغالبا أن ىذه اظتؤلفات كتبت يف القرن الثاين اعتجري ،قرب وفاة ىؤالء من القرن الثاين اعتجري

أليب حامت سهل بن ػتمد  القرآنعراب إوكتاب ىـ،  ٖٕٛسنة لعبد اظتلك بن حبيب القرطيب اظتتوىف  القرآن
ىـ، وكتاب إعراب  ٕٙٛسنة اظتتوىف  اظتربدأليب العباس  القرآنوكتاب إعراب ىـ،  ٕٛٗسنة السجستاين اظتتوىف 
ىـ،  ٕٔٔسنة الرزاق الصنعاين اظتتوىف  كعبد  ،وغَت ىؤالء كثَتىـ،  ٜٕٔسنة اظتتوىف  ثعلب القرآن أليب العباس

ولو كتاب  ،لو كتاب يف القراءاتىـ،  ٕٕٗسنة القاسم بن سالم اظتتوىف د يوأيضا أبو عب ،وتفسَته موجود مطبوع
وفيو أكثر من  ،القرآنوىو من أجل كتب فضائل  ،مطبوع القرآنائل ضولو كتاب يف ف ،يف الناسخ واظتنسوخ

سنة  :وابن قتيبة اظتتوىف ،سباب النزولأألف ىـ،  ٖٕٗسنة وكذلك ابن اظتديٍت اظتتوىف  ،سنادباإل وأثر تسعمائة رواية
وما ذكرتو إمنا  ،يف القرن الثالث اعتجري ،لفوا يف تلك الفًتةفهؤالء العلماء أ ،وغَته، القرآنألف مشكل ىـ،  ٕٙٚ

 .ىو غترد أمثلة
بذكر  يتفكأ ويف ىذا القرن ،وفيو كثر التأليف عما ىو عليو يف القرون قبلو ،بعد ذلك جاء القرن الرابع اعتجري

لفت يف علوم أُ هنا كتب إ :أو بعض من كتب يقولون ،وىو أن بعض العلماء يتها لسببقنتابعض الكتب اليت 
 .الناسخ واظتنسوخ والتفسَت وما إىل ذلكيف  اكتبً فأذكرىا بدال من أن أذكر  ، خاصة القرآن

  القرآناضتاوي يف علوم  :كتاب اشتو  :الكتبه فمن ىذ
َ
ىـ، ىذا  ٜٖٓسنة اظتتوىف  رزبانحملمد بن خلف بن اظت

يف علوم  فهل ىذا الكتاب: اضتاوي يف علوم القرآن، ترونفالعنوان كما الكتاب كتب يف القرن الرابع اعتجري، 
 ،وىو مفقود ،اجزءً ىذا الكتاب يقع يف سبعة وعشرين أن ىذا الكتاب ليس يف علوم القرآن،  :اصتواب ،؟القرآن

اضتاوي يف علوم  :ن كان اشتوإو  ،شك ىو من كتب التفسَت بال اجزءً سبعة وعشرين يف يقع وىذا الكتاب الذي 
  .القرآن
سنة فوي اظتتوىف ذاأل يحملمد بن عل القرآنكتاب االستغناء يف علوم   -الرابع اعتجري القرن- قرنلف يف ىذا الوؽتا أُ 
ىذا،  وبعضهم يذكر، ابعضهم يذكر ىذأن ستجدون ف لف يف ىذا الفنأُ ون أول كتاب ءأنتم حينما تقر ىـ، ف ٖٛٛ
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يف   فهذا الكتاب قال عنو الداودي ،القرآنأهنا ليست يف علوم  :والواقع ،(ٕٗ)خرى سأذكرىاأ اكتبً   وبعضهم يذكر
 يتاثن يف وصنف ،اغتلدً مائة وعشرين  يف ،االستغناء :شتاه ،القرآنولو كتاب يف تفسَت " :طبقات اظتفسرين :كتابو
 ا،غتلدً مائة وعشرين فهذا الكتاب الذي يقع يف ، القرآناالستغناء يف علوم  :ذكر عنوانويوبعضهم ، (ٕ٘)"سنة  ةعشر 

 ؟ولكن ما اشتو، إمنا ىو كتاب من كتب التفسَت، ال :اصتواب ؟القرآنىل ىو يف علوم سنة اثنيت عشرة لفو يف وأ
مع دراسة  و،نموقد حقق أحد الباحثُت سورة الفاحتة  ،الكتاب موجودىذا االستغناء يف علوم القرآن، و  اشتو:

 .للكتاب
وىو  ،وىذا الكتاب ذكرتو لسببىـ،  ٕٖٗسنة أليب اضتسن األشعري اظتتوىف  القرآنكتاب تفسَت  :ومن ذلك أيضا

 ،وليس كذلك ،أليب اضتسن األشعري القرآنيف علوم ن ىو كتاب اظتختز ن ىذا الكتاب إ :أن بعض العلماء قالوا
 :قال عنو ،فيما نقلو ابن عساكر يُت كذب اظتفًت يقال عنو اظتؤلف يف تب القرآنتفسَت : فهذا الكتاب الذي اشتو

 .القرآنفهذا تفسَت ، (ٕٙ)"ما حرفا من تأويلو والبلخي يئبارددنا فيو على اصتُ  ،القرآنوألفنا كتاب تفسَت "
 وليس كما ظن ،ومها كتابان يف الواقع ،القرآناظتختزن يف علوم  :اشتو ،لو كتاب آخرا أيضً أبو اضتسن األشعري و 

ا يف ضروب من وألفنا كتابً ": يقول عنو مؤلفو ،خرآ يف موضوعفكتاب اظتختزن  ،كتاب واحد  مابعض اظتؤلفُت أهن
 ،ومل يتجهوا للسؤال ،وال سطروىا يف كتبهم ،عنها اذكرنا فيو مسائل للمخالفُت مل يسألون ،اظتختزن :شتيناه ،الكالم

اظتختزن يف علوم  :طبقات اظتفسرين :ي يف كتابوداودوىذا الكتاب شتاه ال، (ٕٚ)"لوتعاىل وأجبنا عنها مبا وفقنا اهلل 
نو أكرب من إ :ليوق، وقد انتهى مائة جزء ،بلغ فيو سورة الكهف ،اكتاب عظيم جد  "داودي: وقال عنو ال ،القرآن

 .القرآنىذا الكتاب ليس يف علوم  نإذ، ف(ٕٛ)"ىذا
جامع  ،تفسَت كبَت اظتفسرين :ؽتا كتب فيو يف التفسَت ىو نويف كل قر  ،الكتب يف القرن الرابع اعتجريه اج ىذوت

 اوأكثرى ،وأعظمها ،ىذه الكتب أجلّ فهو ىـ،  ٖٓٔسنة اظتتوىف  ي،حملمد بن جرير الطرب  القرآنالبيان يف تفسَت 
 .الصيد يف جوف الفراء :واألمر كما قيل ،انفعً 

                                                 

 (.ٔٗفهد الرومي )ص: -(، وانظر: دراسات يف علوم القرآن ٔٔ/ٔانظر: رتال القراء وكمال اإلقراء، ت عبد اضتق ) -ٕٗ
 (.ٜٚٔ/ٕانظر: طبقات اظتفسرين للداوودي ) -ٕ٘
 (.ٖٗٔألشعري )ص:انظر: تبيُت كذب اظتفًتي فيما نسب إىل ا -ٕٙ
 (.ٖٖٔانظر: اظتصدر السابق )ص: -ٕٚ
 (.ٜٖٛ/ٔانظر: طبقات اظتفسرين للداوودي ) -ٕٛ
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لذلك سأذكر الكتب اظتؤلفة يف علوم  ؛ولرمبا يطول ،ا أمر يصعبا قرنً ع ذلك قرنً وتتب   ،مث بعد ذلك كثر التأليف
فمن الكتب اظتؤلفة يف علوم  ،وليس غترد عنوان مع ؼتالفة يف اظتضمون ،نؽتا يكون حقيقة يف ىذا الف فقط القرآن
 :القرآن

وابن  ،القرآنفنون األفنان يف عيون علوم  :اشتو ،طبع عدة طبعات ،وىو مطبوع متداول ،ن اصتوزيكتاب صنفو اب
 .القرآناجملتىب يف علوم تتعلق ب :ولو كتاب آخر اشتو ،يف القرن السادس اعتجري :يعٍتىـ،  ٜٚ٘سنة  اصتوزي تويف

 ،لف يف الناسخ واظتنسوخفأ ،لف يف عدة موضوعاتأفىـ،  ٖٗٙسنة اوي علم الدين اظتتويف خالسمث جاء بعد ذلك 
وىذا الكتاب مطبوع  ،راءقاإل لاء وكمار  رتال القُ  :شتاه ،إىل بعض يف كتاب واحد ام بعضهضمث  ،وقضايا متعددة

 .متداول
، اظترشد الوجيز يف علوم تتعلق بالكتاب العزيز :ا شتاهفصنف كتابً ىـ،  ٘ٙٙسنة مث جاء بعده أبو شامة اظتتوىف 

وىذه  ،يتعلق بالقراءات ماو  ،ما يتعلق باألحرفو  ،القرآنجمع ك ،واقتصر فيو على بعض اظتوضوعات األساسية
ألف يف باقي  وولو أن ،وترك الباقي ،فاقتصر على ىذه األشياء الضرورية ،وأخطر اظتوضوعات ،أدق اظتوضوعات

 ،تنقيح اظتعلوماتو  والضبط تقانواإل اظتوضوعات على ىذا اظتنوال لكان ىذا الكتاب ال جيارى وال يبارى يف التحقيق
فاقتصر يف  ،اا وحديثً ا قدديً عليها الزنادقة كثَتً  غبلكنو اقتصر على ىذه اظتوضوعات األساسية الدقيقة اليت يش

 ،ا عن كثَت من الكتبكتب يف باقي اظتوضوعات لكان كتابو مغنيً لو  أنو  ن، وأظوليتو كتب يف الباقي ،التأليف عليها
إال أنو  ،وعظم ما فيو من التحقيق والتحرير ،وىذا الكتاب مع جاللة قدره ،واهلل تعاىل أعلم-وكان غاية يف التحقيق 

وأما اآلن فهو مطبوع  ،امع أنو طبع قدديً  ،واقوكان قبل مدة ليست بالبعيدة ال وجود لو يف األس ،غَت مشهور
 .ومتوفر

وىذا الكتاب  ،وىو مطبوع ،كسَت يف علوم التفسَتاإل  :ا شتاهف كتابً لّ أفىـ،  ٙٔٚسنة اظتتوىف  بعد ذلك جاء الطويف
 ب فيو اصتوانب اللغوية والبالغية.لّ غ

يف ىذا الفن إىل  ةىو من أرتع الكتب اظتؤلفو  ،اا جامعً لف كتابً أفىـ،  ٜٗٚسنة مث جاء بعد ذلك الزركشي اظتتوىف 
 ول.وىو مطبوع متدا ،القرآنالربىان يف علوم  :كتاب  ،ومن خزائن ىذا العلم ،وىو من العمد ،يومنا ىذا

قال ، مواقع العلوم من مواقع النجوم :ا شتاهف كتابً فألّ ىـ،  ٕٗٛسنة اظتتوىف  مث جاء بعد ذلك جالل الدين البلقيٍت
 .(ٜٕ)"بَتوتنويع وحت ،ذا ترتيب وتقرير ،افً ريظا وغتموعً  ،اا لطيفً فرأيتو تأليفً ": عنو السيوطي

لكثرة  ؛جييَ الكافِ  :قيل لو ،جييَ جاء ػتمد بن سليمان الكافِ  -التاسع اعتجريوىو القرن -ا ويف ىذا القرن أيضً 
فإذا " :قال عنو السيوطي، يف ىذا اف كتابً ألّ ىـ، ف ٖٚٛسنة وىو متوىف  ،فقيل لو ذلك ،يف النحو ةاشتغالو بالكافي

                                                 

 (.ٚٔ/ٔاإلتقان يف علوم القرآن ) انظر: -ٜٕ
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ومل يهدين إىل اظتقصود  ،ليالغذلك  يل يشفِ  مفل :إىل أن قال ،..وحاصل ما فيو بابان ،اىو صغَت اضتجم جد  
 .ا ما وصل إليناؼتتصرً  األف كتابً  جييَ الكافِ  :يعٍت ،(ٖٓ)"سبيال

واهلل ىـ،  ٜٔٔسنة ، والسيوطي تويف القرآنتقان يف علوم وىو كتابو اإل ،عتو اظتشهورةو بعد ذلك جاء السيوطي مبوس
 اهلل على نبينا ػتمد، وآلو، وصحبو.أعلم، وصلى 

                                                 

 (.ٚٔ،ٙٔ/ٔانظر: اظتصدر السابق ) -ٖٓ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المهمات في علوم القرآن

 الوحي -أىم الكتب 
 الشيخ/ خالد بن عثماف السبت

 
 ،اٟتمد هلل رب العا١تُت، والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت، نبينا ٤تمد، وعلى آلو، وصحبو أٚتعُت

 أما بعد:
-إف السيوطي  :عند القرف العاشر للهجرة، وقلناوتوقفنا  ا بعض ا١تؤلفات يف علـو القرآف،فكنا نستعرض سابقً 

األوؿ ىو كتاب: التحبَت يف علـو  كتابال الفن،، أّلف كتابُت مشهورين يف ىذا ىػ ٜٔٔسنة ا١تتوىف  -رٛتو اهلل
وىو أوسع منو  من األنواع، وأما الكتاب الثايناثنُت ومائة التفسَت، وىذا الكتاب طبع يف ٣تلد، وحيتوي على 

لغنا من ا١تؤلفات يف ىذا وحسب ما ب ووىذا الكتاب حسب ما أعرف، تقاف يف علـو القرآفاإل: وبكثَت فهو كتاب
ف إ: ستطيع أف أقوؿأو  ،ٕتد فيو ما تفرؽ عن غَتهو  خزانة ىذا العلم حقيقة، :وىو ،أوسع ا١تؤلفاتالفن يعد 

 :كتاباف  االفن أمهها وأجلها وأعظمهيف ىذا  ت١تؤلفاا
 .اوحيتوي على سبعة وأربعُت نوعً ، الذي سبق ذكره ،الربىاف للزركشي :كتابىو   :األوؿالكتاب 

 .اى ٙتانُت نوعً لوحيتوى ع ،للسيوطي اإلتقاف :كتاب ىو :والكتاب الثاين
 ،بَت من األنواع اليت زادت على ا١تائة فإمنا ذلك يرجع إىل أنو مولع بالتشقيقحالت : كتابويفوأما ما ذكره السيوطي 
 ،فيجعل ا١توضوع الواحد موضوعات شىت، وىذا أمر فٍت ال يؤثر يف مضموف الكتاب ،فهو يشقق ا١توضوعات

ف  إبل ، تقافبَت أوسع من كتاب اإلحىذه ا١توضوعات اليت ذكرىا ْتسب العناوين ال تدؿ على أف كتاب الت فكثرة
 .بَتحلتوال مقارنة بينو وبُت كتاب ا ،أوسع وأعظم وأنفع وأجل اإلتقافكتاب 

وذكر  ،مع أنو ذكر يف مقدمة الكتاب ٚتلة من الكتب اليت وقف عليها ،-اهلل وٛتر -أف السيوطي  :وحقيقة األمر
وأهنا ال تفي، مل يذكر معها كتاب الربىاف، مث ذكر بعد ذلك أنو وقف عليو بعدما فرغ من تأليف   ،أهنا صغَتة

أعاد الكرة  ،ووجد كتاب الربىاف ،بعدما فرغ من كتابو اإلتقاف -رٛتو اهلل-، فنحن نقوؿ بأنو (ٔ)كتابو اإلتقاف
فكتاب الربىاف يف علـو القرآف للزركشي ىو يف الواقع يف  ،تقاففأخذ كتاب الربىاف وضمنو يف كتابو اإل ،ثانية

وليس ْتاجة إف كاف من ، تقافا فعليو بكتاب اإلا واحدً ا موسوعي  ل مرجعً ومن أراد أف حيص   ،بطن كتاب اإلتقاف

                                                 

 (.ٕٚ-ٖٕ/ٔانظر: اإلتقاف يف علـو القرآف ) -ٔ
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فالسيوطي ٚتع ما يف الربىاف ، اإلتقافألنو يف الواقع مضمن يف كتاب  ؛غَت أىل االختصاص إىل كتاب الربىاف
 .وزاد عليو

-كما فعل الزركشي   ،تقريًباا ديكن أف ٗتتزؿ يف نصف ىذا العدد نوعً  ٙتانُتوىذه ا١توضوعات الكثَتة اليت بلغ هبا 
ذكر يف النوع : يا، وإذا أردت أف تعرؼ حقيقة ذلك فهو مثالنوعً حيث جعل كتابو يف سبعة وأربعُت  -رٛتو اهلل

 :ويف الرابع ،النهاري والليلي :ويف الثالث ،معرفة اٟتضري والسفري :ويف الثاين ،معرفة ا١تكي وا١تدين :األوؿ
 ،معرفة أوؿ ما نزؿ :والسابع ،مائياألرضي والس :والسادس ،والنومي يالفراش :وا٠تامس ،الصيفي والشتائي

دمج بعضها يف بعض ٖتت عنواف ، مع أف ىذه ا١توضوعات كما تروف ديكن أف يُ (ٕ)خر ما نزؿمعرفة آ :والثامن
وآخر ما  ،فهو جيعل أوؿ ما نزؿ يف نوع ، نوع واحديفمعرفة أوؿ ما نزؿ وآخر ما نزؿ  :فيمكن أف نقوؿ ،متقارب

لساف بعض على زؿ من القرآف ما أنيف :العاشر ،معرفة سبب النزوؿ :النوع التاسع :وىكذا يقوؿ، نزؿ يف نوع آخر
وما تأخر نزولو عن  و،ما تأخر حكمو عن نزول :النوع الثاين عشر ،ما تكرر نزولو :النوع اٟتادي عشرالصحابة، 

ا، ا٠تامس وما نزؿ مفردً  ،اعً يما نزؿ مش :ا، الرابع عشرٚتعً ا، وما نزؿ : ما نزؿ مفرقً حكمو، النوع الثالث عشر
السادس  ،صلى اهلل عليو وسلم-مل ينزؿ منو على أحد قبل النيب ما ما أنزؿ منو على بعض األنبياء، و  :عشر
صور كثرة تلت ؛، وأنا أذكر ىذه لفائدة(ٖ)وأٝتاء سوره ،ٝتائوأيف معرفة  :السابع عشر ،نزالوإكيفية يف   :عشر

 .اا خاص  ف مل أجعل ٢تا عنوانً إو  ،ما أذكره يف ىذه اجملالسيوأنا أذكر أغلبها ف ،ا١توضوعات اليت تعاًف يف ىذا الفن
النوع الثاين والثالث والرابع وا٠تامس والسادس والسابع  :إىل أف قاؿ مثال ،ذكر على ىذه الطريقة وأن :ٟتاصلا

 ،جعل كل نوع من ىذه األنواعف ،(ٗ)وا١تدرج ،وا١توضوع ذ،والشا ،واآلحاد ،وا١تشهور ،معرفة ا١تتواتر :والعشروف
تقاف وىكذا، فهذا كتاب اإل ،ا ديكن أف ٕتعل ٖتت نوع واحدمع أف ىذه ٚتيعً  ،ا بذاتوقائمً ا مستقال نوعً  وجعل

جمع فيو بُت الغث ف ،وٚتع فيو السيوطي ما ىب ودب ودرج ،ا ٢تذا العلموىذا الكتاب يصلح مرجعً ، لسيوطيل
وفيو من  ،ومن األقواؿ الساقطة ،وفيو أمور ال تصلح من العقائد الفاسدة ،ففيو أمور قيمة نافعة مفيدة ،والسمُت

بل فيو بعض  ،بل والروايات ا١توضوعة ،والروايات الضعيفة ،من الروايات الصحيحة ،ء الكثَتيالروايات الش
والكتاب ْتاجة إىل  ،مل ينقحو ،مُتجيمع الغث والس ،األخبار اإلسرائيلية، فهذا الكتاب ىو كتاب موسوعي

 واهلل تعاىل أعلم. ،ولكن ىذا االختصار ال حيصل بو ا١تقصود يف ظٍت ،وقد اختصره بعض طلبة العلم ،هتذيب

                                                 

 .(ٕٛ،ٕٚ/ٔ)ا١تصدر السابق انظر:  -ٕ
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ا ف كتابً فألّ ىػ،  ٓ٘ٔٔسنة ا١تتوىف  ،ا١تعروؼ بابن عقيلة ،مشس الدين اٟتنفي -رٛتو اهلل-جاء بعد السيوطي و 
 .تقاف للسيوطيا ٥تتصر لكتاب اإلوىذا الكتاب أيضً  ،علـو القرآف حساف يفالزيادة واإل :ٝتاه

مث بعد ذلك يف ىذا العصر اٟتديث  ،نقطاعأو ما يشبو اال ،مث بعد ذلك حصل للتأليف شيء من الضعف والفتور
ىػ،  ٕٛٙٔسنة ا١تتوىف  ،كتاب التبياف يف علـو القرآف للشيخ طاىر اٞتزائري  :هامنجاءت كثَت من ا١تؤلفات اليت 

وكذلك الزرقاين يف كتاب ىػ،  ٕٖٙٔسنة ا١تتوىف  ،وكتاب منهج الفرقاف يف علـو القرآف للشيخ ٤تمد سالمة
وقد اقتصر فيو على األنواع ا١تهمة يف ىذا  ،ومن أنفعها ،وىو من أجل ىذه الكتب ،مناىل العرفاف يف علـو القرآف

ىذا الكتاب  العقائد األشعرية، وكذلك أيًضا حشاو  ،الكالمية ا من ا١تباحثا كثَتً إال أنو أدخل فيو شيئً  ،العلم
 .٘تأل ا١تكتبات كثَتة وىناؾ كتب أخرى، ا إىل تنقيح وٖتريرفهو ْتاجة أيضً  ،ببعض األشياء ا١ترجوحة

كما فعل   ،وىكذا ٧تد العلماء يف كثَت من األحياف يذكروف مسائل ىذا الفن يف مقدمات كتبهم يف التفسَت
 تجدولكن وُ  ،يف التفسَت غَت موجود بواتك واألخَت ،والراغب األصفهاين ،رٛتو اهلل-ي كابن جرير الطرب   ،ٚتاعة
وىي مطبوعة ومفيدة  ،وقد حققت ،تفسَت سورة الفاٖتة اوفيه ،فيها ا١تقدمات اليت تتعلق بعلـو القرآف قطعةمنو 

وكذلك ابن عطية يف  ،تفسَته اٞتامع ألحكاـ القرآفمقدمة القرطيب على فيدة: وكذلك من ا١تقدمات ا١ت ،ونافعة
تقاف ىذا الكتاب الكبَت جعلو مقدمة وىكذا السيوطي الذي جعل كتاب اإل ،مقدمتو لتفسَته احملرر الوجيز

٣تمع البحرين ومطلع البدرين، قاؿ عنو السيوطي ه: ٝتاو  و،٘تما أو رع يف تصنيفو شومدخال لتفسَته الكبَت الذي 
جمع البحرين ومطلع ٔتوٝتيتو  ،مقدمة للتفسَت الكبَت الذي شرعت فيو -اإلتقاف :أي-وقد جعلتو " :رٛتو اهلل-

فلك أف تتصور ضخامة ىذا  ،فهذا الكتاب مقدمة ٢تذا التفسَت، (٘)"وتقرير الدراية ،اٞتامع لتحرير الرواية ،البدرين
جعلها  ،صفحة ثالٙتائةلى كبَتة لرٔتا زادت عوضع مقدمة   -رٛتو اهلل-كتمل، وىكذا القاٝتي ا التفسَت لو أنو 

ويف الواقع ىذه ا١تقدمات مأخوذة من كالـ ، مقدمات خطَتة :اوجعل ٢تا عنوانً  ،مقدمة لكتابو ٤تاسن التأويل
يف مثل كتابو  -رٛتو اهلل-سالـ ابن تيمية شيخ اإلـ الومأخوذة من ك ،فقاتايف كتابو ا١تو  -رٛتو اهلل-الشاطيب 

وىكذا تلك ا١تقدمة اٟتافلة الكبَتة النافعة ، كذلك يف كتاب مقدمة أصوؿ التفسَتو ، ا١تتشابو والتأويلكليل يف اإل 
كتاب أضواء البياف للعالمة الشيخ   :وىو ،وأنفعها لكتاب ىو من أجل كتب التفسَت اليت ىي من أجل ا١تقدمات

ومن أراد أف يعرؼ قدر ىذا  ،اا وفَتً ل علمً فهذه ا١تقدمة من قرأىا حص   ،-تعاىل رٛتو اهلل- ٤تمد األمُت الشنقيطي
ا من ا١تسائل اليت حيتاج إليها فليقرأ مقدمتو اليت ذكر فيها ألوانً  -أضواء البياف :أعٍت-قدر ىذا الكتاب و  ،العامل

 ا١تفسر.
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ناه وعرفناه إمنا جاء يالذي ب من خالؿ ىذا االستعراض نعرؼ أف التأليف يف علـو القرآف هبذا ا١تعٌت ا٠تاصو 
كتاب   -رٛتو اهلل-ماـ الشافعي كأصوؿ الفقو الذي ألف فيو اإل  ،ليف يف قواعد العلـوأا عن نظائره من التمتأخرً 

فعلـو القرآف ، وغَت ذلك ،اتءراقوال ،وكذلك علـو العربية ،علـو اٟتديث اليت ألف فيها مثل الرامهرمزيكو  ،الرسالة
ولقد كنت يف زماف الطلب " :-رٛتو اهلل-يقوؿ السيوطي  ،ا مقارنة بغَتىا من العلـومتأخرً  اجاء التأليف فيه

 ،(ٙ)"وا ذلك بالنسبة إىل علم اٟتديثعضكما و   ،ا يف أنواع علـو القرآفنوا كتابً و مل يد أتعجب من ا١تتقدمُت إذ
ف تدوينو و ١تتقدمف ٦تا أمهل اوإ" بَت:حيف مقدمتو لكتاب الت اأيضً وقاؿ ، تقافذكر ذلك تعليال لتأليفو لكتاب اإلي

  .(ٚ)"كمصطلح اٟتديث  علم التفسَت الذي ىو :ى يف آخر الزماف بأحسن زينةحىت ٖتل  
األحسن  :اٞتواب ،كرناه؟ذ يف ىذا العلم با١تعٌت الذي  لف أواًل ىو الكتاب الذي أُ  ما :وىو ،عد ذلك نوجو سؤالب

ألف ىذه  ؛لفأوؿ ما أُ  ىونو من الصعب أف ٨تكم بأف ىذا الكتاب أو ذاؾ إ :يف مثل ىذه ا١تسألة أف نقوؿ
فمن الصعب أف  ،فنوف األفناف، ىذه ا١تؤلفات جاءت متأخرة :اليت من أو٢تا كتاب اا١تؤلفات اليت وقفنا عليه

قفنا عليو أوؿ ما و  مثالب اأف ىذا الكت ىو :لكن غاية ما نستطيع أف نقولو ،ىذا أوؿ مؤلف يف ىذا الفن :نقوؿ
منها ال  لف يف ىذا العلم، وىذه األقواؿ كثَتٌ أَ أوؿ من  ا يفىناؾ أقواؿ كثَتة جد  ، و من ا١تؤلفات يف ىذا العلم

 ،ا١تختزف يف علـو القرآفأبو اٟتسن األشعري يف كتابو  :، وبعضهم يقوؿ(ٛ)ىو الزركشي :بعضهم يقوؿفيصح، 
وىذا  ،١ترزبافبن اكتاب عجائب علـو القرآف ا١تنسوب الىو   :يقوؿ وبعضهم ،م أنو ليس من كتب ىذا الفنوعرفت

وىي موجودة يف ا١تكتبة البلدية يف  ،طلعت على نسختو ا٠تطيةوقد ا ،الكتاب يف الواقع ىو كتاب فنوف األفناف
اف، بن ا١ترز بعجائب علـو القرآف ال باعليو كتف كاف قد كتب إو  ،فإذا ىو كتاب فنوف األفناف ،سكندريةاأل

ي يف الواقع كتب يف ىلفت قبل فنوف األفناف اليت أُ و ٖتت ىذا العنواف عنها وىكذا كثَت من الكتب اليت ٝتعتم 
 .التفسَت

، الكالـ على الوحي، وأنتقل بعد ذلك إىل ا١توضوع اآلخر، وىو: وبعد ىذا نكوف قد انتهينا من ىذه ا١تقدمات
ٕتد أهنم يذكروف ٢تا  -الوحي :كلمة-إذا نظرت يف كتاب من كتب ا١تعاجم اللغوية اليت تفسر ىذه الكلمة ف

 :ومنو قوؿ رؤبة بن العجاج ،صحيح وال شك أنو معٌت ،تأيت ٔتعٌت الكتابة :يقولوف ،كثَتة  معاينَ 
 تِ ب  الث   اتِ يىا بالراسوشد  ***  فاستقرتِ  ٢تا القرارَ  ىحَ وَ 
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 أو كتب ٢تا القرار ،مرىاأ أو ،٢تمهاأأنو  :أي ،٢تا ىوح :ومعٌت ،األرض :أي، ٢تا ىوح -عز وجل- أف اهلل :يعٍت
ُث َأْخَباَرَىا  :-عز وجل-كما قاؿ اهلل   ،فاستقرت  ،[٘ - ٗ: ]الزلزلة {* بَِأنَّ رَبََّك َأْوَحى َلَها}يَ ْوَمِئٍذ ُتَحدّْ

 .وتكوف ثابتة ،٢تا بأف تستقر -عز وجل-وكذلك أوحى اهلل 
 :كما قاؿ الشاعر  ،من معاين الوحي صحيح معٌت اأيضً  وىو ،شارة والرمزاإل: وىكذا يذكروف من معانيو

 جناهتاو يف  ؾ الوحيُ ر ذافأثّ ***  هاأين أحب   ؼُ رْ فأوحى إليها الط  
 قوؿ:ء، يفظهرت اٟتمرة على وجناهتا من اٟتيا ،فهمت منو رسالة معينة ،شارة معينةإشار إليها بعينو أأنو  :يعٍت

 يف وجناهتا ؾ الوحيُ ار ذثّ أف***  هاأين أحب   ؼُ رْ فأوحى إليها الط  
 الناسُ  ىمن يتواح :وا١تقصود بو، من ال يعرؼ الوحي أٛتق :ومنو قوؿ العرب يف ا١تثل ا١تشهور ،صحيح فهذا معٌت

فهذا  ،من ال يعرؼ الوحي أٛتق ،وال يفهم تلك الرموز وىو ال يفقو -يتكلموف بينهم يف أمر يتعلق بو :أي-
 .شارة والرمزاإل: ٔتعٌت

 :وىو أحد التفسَتات لقوؿ رؤبة السابق ،٢تاـاإل: ومن معانيو اليت يذكروهنا يف كتب اللغة
 َوَحى ٢تا القراَر فاستقرِت *** وشد ىا بالراسياِت الث ب تِ 

 .٢تمها ذلكأ :يأ
كذلك األمر، وبو فسر   ،والبعث، بو ا١تكت :وأيضا من ا١تعاين األخرى ،يف سرعة وخفاء -ايضً أ-اإلعالـ  :ومنو

 ا:بعضهم قوؿ رؤبة أيضً 
 َوَحى ٢تا القراَر فاستقرِت *** وشد ىا بالراسياِت الث ب تِ 

 .رارقأمرىا بال: أي
 ،أو كتابة ،وكل ما دللت بو من كالـ، التفهيم :أصل الوحي :بعد شيء، وقيلا ئً ويت شيصوالت ،دياءاإل: وكذلك

 .أو إشارة فهو وحي ،أو رسالة
اٟتافظ وذكرىا  ،وىي موجودة يف كتب اللغة ،اقصدً  اوقد ذكرهت، معٌتاثٍت عشر ىذه ا١تعاين لرٔتا بلغت  االحظو ف

أنو من أراد ي: وى ،اسابقً  لكم قضية وفائدة ذكرهتاألبُت  ؛ذكرهتا قصداو  ،(ٜ)يف كتابو الفتح -رٛتو اهلل-ابن حجر 
شتت وتفرؽ منها، فيعيد ت كتاب جيمع لو ماَتجع إىل  أف يرجع إىل أصل ا١تعٌت الذي تدور عليو ا١تعاين الكثَتة فل

لو رجعنا إىل كالـ ابن فارس يف كتابو  ،ذلك إىل أصل واحد، فلو رجعنا يف ىذه ا١تعاين اليت زادت على العشر
 ىو: حرؼ العلةو  حى،، و "الواو واٟتاء واٟترؼ ا١تعتل": بكل وضوح ؿقو ٧تد أنو ي فماذا ٧تد؟ ،مقاييس اللغة

                                                 

 (.ٜ/ٔانظر: فتح الباري البن حجر ) -ٜ
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، (ٓٔ)"إىل غَتؾ .. خفاء أو غَتهإإلقاء علم يف  :أصل يدؿ على الواو واٟتاء واٟترؼ ا١تعتل" ،األلف ا١تقصورة
ألقيتو إىل غَتؾ حىت علمو فهو وكل ما "..  :إىل أف قاؿ، من غَت خفية إىل غَتؾاإللقاء أو  ،ٓتفيةاإللقاء  :يعٍت

 .(ٔٔ)"راجع إىل ىذا األصل الذي ذكرناهفوكل ما يف باب الوحي  ،ٓتفية أو بغَت خفية :يعٍت، وحي كيف كاف
السريع اإللقاء وأكثر ما يستعمل يف كالـ العرب يف ، لقاء علم ٓتفية أو غَتىاإأف الوحي يدؿ على  :وا٠تالصة

 .العربهذا معناه يف كالـ ، فا٠تفي
ولو أردنا  ،اموضعً  اثنُت وتسعُتاءت ىذه اللفظة ٔتختلف االستعماالت يف جفقد  -عز وجل-وأما يف كتاب اهلل 

 دفإننا ٧ت، موضعكل نظر يف ا١تعٌت الذي دلت عليو يف  نو  ،و٧تمع ا١تتماثالت مع بعضها ،أف نفرؽ ىذه ا١تواضع
 :-عز وجل-يف كتاب اهلل  عشرة معافٍ  أهنا تدور على ٨تو

الوحي با١تعٌت  :وحينما نقوؿ ،الوحي با١تعٌت ا٠تاص: أطلقت وأريد هبا ،عز وجل-فهذه الكلمة يف كتاب اهلل 
  ،تبارؾ وتعاىل-وذلك يف مواضع كثَتة من كتاب اهلل  ،الصالة والسالـ معليه-ا٠تاص فهو الوحي إىل األنبياء 

َنا ِإلَْيَك   :عز وجل-كما قاؿ اهلل  َنا ِإَلى نُوحٍ }ِإنَّا َأْوَحي ْ  :وكما قاؿ ،[ٖٙٔ:]النساء {َوالنَِّبيّْيَن ِمْن بَ ْعِدهِ  َكَما َأْوَحي ْ
يِن َما َوصَّى بِِو نُوًحا َنا ِإلَْيكَ  }َشَرَع َلُكْم ِمَن الدّْ }َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك : وكقولو، [ٖٔ:]الشورى {َوالَِّذي َأْوَحي ْ

}َنْحُن نَ ُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن : وكقولو، [٘ٙ:]الزمر َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك{َوِإَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَك لَِئْن 
َنا ِإلَْيَك َىَذا اْلُقْرآَن{ َنا ِإلَْيَك ُروًحا ِمْن َأْمرِنَا{: وكقولو، [ٖ:]يوسف اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحي ْ  }وََكَذِلَك َأْوَحي ْ

َنا ِإلَْيَك قُ ْرآنًا َعَربِيِّا لِتُ ْنِذَر  :وكقولو، [ٕ٘: ]الشورى ، [ٚ:]الشورى {ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها}وََكَذِلَك َأْوَحي ْ
َنا ِإلَْيكَ }َوِإْن َكاُدوا لَيَ ْفِتُنوَنَك عَ  :وكذلك  ،وغَتىا كثَت قرأنا يات اليتفهذه اآل، [ٖٚ:]اإلسراء {ِن الَِّذي َأْوَحي ْ

ما يصرح فيها بأنو  :ومنها ،-عليهم الصالة والسالـ-األنبياء  إىل بالوحي افيه -عز وجل-ما يصرح اهلل  :منها
 .وكل ذلك من الوحي با١تعٌت ا٠تاص ،صلى اهلل عليو وسلم-النيب إىل  أوحى

 -الصالة والسالـعليهم -األنبياء بعض إىل الوحي  :ىوو  ،الستعماؿ الثاين الذي ورد يف القرآفاأو ، ا١تعٌت الثاينو 
حياء فهو كاإل ،ألنو قبل النبوة ؛ليس من الوحي با١تعٌت ا٠تاص ،ال ،ىذا من الوحي با١تعٌت ا٠تاص؟ل قبل النبوة، وى

-عن يوسف  -عز وجل-قوؿ اهلل  و:وليس من جنس وحي البالغ، مثال ،لغَتىم، وإمنا ىو وحي ببعض ا١تسائل
ا َذَىُبوا ِبِو  :عليو السالـ ُهْم بَِأْمرِِىْم َىَذا َوُىْم }فَ َلمَّ َنا ِإلَْيِو لَتُ َنبّْئَ ن َّ َوَأْجَمُعوا َأْن َيْجَعُلوُه ِفي َغَياَبِت اْلُجبّْ َوَأْوَحي ْ

 ؛ا يف ذلك الوقتوىو غالـ صغَت، ومل يكن نبي   ،إليو ذلك -عز وجل-أوحى اهلل ، [٘ٔ:]يوسف ََل َيْشُعُروَن{
َناُه ُحْكًما  :-عز وجل-كما قاؿ اهلل   ،ذلكتاه النبوة بعد آ -عز وجل-ألف اهلل  ُه َواْستَ َوى آتَ ي ْ ا بَ َلَغ َأُشدَّ }َوَلمَّ

                                                 

 (.ٖٜ/ٙانظر: مقاييس اللغة ) -ٓٔ
 .نفسو ا١تصدرانظر:  -ٔٔ
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يف ذلك اٟتُت ديكن أف  -صلى اهلل عليو وسلم-فهذا الوحي الذي حصل ليوسف ، [ٗٔ:]القصص َوِعْلًما{
، أ٢تمو ذلك -عز وجل-اهلل ف إ :يثبتو يف وقت الشدة، وديكن أف يقاؿ اأنزؿ اليو ملكً  -عز وجل-ف اهلل إ :يقاؿ

بعد  -عز وجل-خوتو، كما قاؿ اهلل إسَتفعو بعد ذلك على  -عز وجل-وأف اهلل  ،أ٢تمو بأف ىذه احملنة ستنجلي
وديكن أف يلحق بذلك ما ، فهذا ليس من الوحي با١تعٌت ا٠تاص، [ٙٚ:]يوسف {َكَذِلَك ِكْدنَا لُِيوُسفَ }: ذلك

َناُه اْلُحْكَم  :أنو قاؿ يف حقو ،-السالـعليو - عن حيِت -عز وجل-ذكر اهلل  ٍة َوآتَ ي ْ }يَا َيْحَيى ُخِذ اْلِكَتاَب بُِقوَّ
تل بل قُ  ،ملكا مل يلِ  -عليو السالـ- ومعلـو أف حيِت، واٟتكم ديكن أف يفسر بسياسة ا١تلك ،[ٕٔ:]مرًن َصِبيِّا{

وىو صيب بأنو  -السالـعليو -حيِت عطيو فسر اٟتكم الذي أُ نديكن أف  :ففإذ ،ستضعفاو  -عليو السالـ-
}َويَُكلُّْم النَّاَس ِفي  :-عليو السالـ-عن عيسى  اأيضً  -عز وجل-قوؿ اهلل  ااٟتكمة، وديكن أف يلحق بذلك أيضً 

أنو  :أخرب اهلل عنو -عليو السالـ-عيسى و ، يف كهولتوو  :يعٍت [ٙٗ:]آؿ عمراف اْلَمْهِد وََكْهًًل َوِمَن الصَّاِلِحيَن{
ي ُمَبارًَكا َأْيَن َما  َوَجَعَلنِ * }قَاَل ِإنّْي َعْبُد اللَِّو آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبيِّا  :، فقاؿ تعاىلتكلم فعال يف ا١تهد

وىذا يكوف  ،حينما بلغ الثالثُت ،أ إال بعد ذلكنب  مل يُ  -عليو السالـ-مع أف عيسى ، [ٖٔ - ٖٓ]مرًن:  {ُكْنتُ 
}قَاَل ِإنّْي َعْبُد  :تعاىل فقاؿ ،ألنو متحقق الوقوع ؛با١تاضي عن األمر الذي يكوف يف ا١تستقبلخبار من قبيل اإل

عز -كما قاؿ اهلل   ،ألنو سيتحقق يف ا١تستقبل ؛ق ذلكعرب با١تاضي لتحق، فاللَِّو آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبيِّا{
لكن ١تا كانت متحققة الوقوع  ،بعد مع أف الساعة مل تأتِ ، [ٔ]النحل: للَِّو َفًَل َتْستَ ْعِجُلوُه{}َأَتى َأْمُر ا :وجل

ومعلـو ، [ٖٔ]مرًن: }َوَأْوَصاِني بِالصًََّلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيِّا{ :-السالـعليو - مث قاؿ عيسى ،عرب عنها بذلك
إىل بعض  ىذا وحيإذف: ف ،بعد ذلك ئاب  وإمنا نػُ  ،يف ذلك اٟتُت أانب  يُ مل  -السالـ اعليهم-ويوسف قبلو  ىأف عيس
 يف بعض األمور ا٠تاصة قبل النبوة.األنبياء 

ىو الوحي إىل بعض و  ،كلمة الوحيل -عز وجل-كتاب اهلل يف   أو االستعماؿ الثالث الذي ورد ،ا١تعٌت الثالثو 
 ،الوحي با١تعٌت ا٠تاصمن ليس ىو  :فإذ ،وال رسالة ،وىذا الوحي ليس بكتاب ،-عليهم السالـ-أمهات األنبياء 

 :فمن ذلك ،يف التفسَت اإلشكاالتعنو بعض نحل فت ،ألهنا تفيد طالب العلمأذكرىا؛  وحينما أذكر ىذه األشياء
َنا ِإَلى ُأمّْ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِو فَِإَذا ِخْفِت : فقاؿ ،أـ موسىإىل ى أوح -عز وجل-أف اهلل  َعَلْيِو فَأَْلِقيِو ِفي }َوَأْوَحي ْ

َها ُروَحَنا : عنها -عز وجل-قاؿ اهلل  ،وكذلك مرًن رٛتها اهلل، ةوليست نبي، [ٚ:]القصص اْلَيمّْ{ }فََأْرَسْلَنا ِإلَي ْ
ْت ِإنّْي َأُعوُذ }فَ َتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسِويِّا * قَالَ ة، وليست نبي ،أرسل ٢تا جربيل، [ٚٔ:]مرًن فَ َتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسِويِّا{

فكلمها  ،[ٜٔ-ٚٔ:]مرًن بِالرَّْحَمِن ِمْنَك ِإْن ُكْنَت َتِقيِّا * قَاَل ِإنََّما َأنَا َرُسوُل رَبِّْك ِِلََىَب َلِك ُغًَلًما زَِكيِّا{
 .عليو السالـ-جربيل 
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حينما  -عليو السالـ-عن زكريا  -تبارؾ وتعاىل-وذلك يف قولو  ،شارة والرمزاإل :ٔتعٌت ىوو االستعماؿ الرابع و 
أنك ال تستطيع  :ٔتعٌت ،[ٓٔ:]مرًن }َربّْ اْجَعْل ِلي آيًَة َقاَل آيَ ُتَك َأَلَّ ُتَكلَّْم النَّاَس َثًَلَث لََياٍل َسِويِّا{ :قاؿ

حيبس لسانو عن الكالـ من غَت  ،وال مرض، ال تستطيع الكالـ ،وال عاىة ،الكالـ ثالث لياؿ من غَت علة
}قَاَل َربّْ اْجَعْل ِلي آيًَة قَاَل آيَ ُتَك َأَلَّ  :-عز وجل-وكذلك قاؿ ، أنو سَتزؽ بالولد، مة ذلكىذه عال ،اعتالؿ

 :عقب اآلية األوىل -عز وجل-وقاؿ اهلل  ،وىذا ىو الشاىد ،[ٔٗ:]آؿ عمراف {ثََة َأيَّاٍم ِإَلَّ َرْمًزاُتَكلَّْم النَّاَس َثًَل 
}فََأْوَحى  :معٌتف ،[ٔٔ:]مرًن اْلِمْحَراِب فََأْوَحى ِإلَْيِهْم َأْن َسبُّْحوا بُْكَرًة َوَعِشيِّا{}َفَخَرَج َعَلى قَ ْوِمِو ِمَن 

 }َفَخَرَج َعَلى قَ ْوِمِو ِمَن اْلِمْحَراِب فََأْوَحى ِإلَْيِهْم{فقولو:  ،ية األخرىرمز إليهم، ويفسر ذلك اآل :أي ،ِإلَْيِهْم{
أشار إليهم و  ،فخرج عليهم فرمز إليهم هبذا الرمز ،ُتَكلَّْم النَّاَس َثًَلثََة َأيَّاٍم ِإَلَّ رَْمًزا{قَاَل آيَ ُتَك َأَلَّ } :يفسرىا
 .شارةهبذه اإل

وىو  ،عليهم السالـ-الوحي إىل ا١تالئكة  :طالؽ الوحي وا١تراد بوإىو التعبَت بالوحي و و  اؿ ا٠تامسماالستعو 
 :نوعاف

 .يأمرىم فيو بالبالغ -و جل زع-أف اهلل  :أي ،ي تبليغيحو األوؿ: 
 .ليكلفهم ببعض التكاليف ؛ميوحي إليه -عز وجل-أف اهلل  :أي ،وحي تكليفي: والثاين

 {}اللَُّو َيْصَطِفي ِمَن اْلَمًَلِئَكِة ُرُسًًل َوِمَن النَّاسِ  :تبارؾ وتعاىل-قولو  :وىو الوحي التبليغي فمن األوؿ
ومن  ،عز وجل-يبلغوف رساالت اهلل  ،رسال فَتسلهم إىل الرسل واألنبياء من البشر ييصطف :أي [٘ٚ]اٟتج:
}َعَلى  ،عليو السالـ-وىو جربيل  ،[ٖٜٔ:]الشعراء }نَ َزَل بِِو الرُّوُح اِْلَِميُن{ :تبارؾ وتعاىل-قولو  :أيضا يالتبليغ

 :عليو السالـ-ل عن جربي -تبارؾ وتعاىل-قولو : اومنو أيضً  ،[ٜٗٔ:]الشعراء قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن{
-وكذلك قولو  ،صلى اهلل عليو وسلم- جربيل إىل النيب ىأوحأي:  [ٓٔ:]النجم }فََأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى{

 :ينز٢تم بالروح يعٍتف، [ٕ:النحل] {}يُ نَ زُّْل اْلَمًَلِئَكَة بِالرُّوِح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ  :تبارؾ وتعاىل
 :تبارؾ وتعاىل-قولو  :ومن الوحي التبليغي ،ألنو بو حياة القلوب ؛اروحً  :الوحي -وجل عز-وٝتى اهلل  ،بالوحي

 .عليو السالـ- وىو جربيل، [٘-ٗ:]النجم {* َعلََّمُو َشِديُد اْلُقَوى}ِإْن ُىَو ِإَلَّ َوْحٌي يُوَحى 
}ِإْذ يُوِحي رَبَُّك ِإَلى اْلَمًَلِئَكِة َأنّْي َمَعُكْم فَ ثَبُّْتوا الَِّذيَن  :-تبارؾ وتعاىل-يف قولو  وأما الوحي التكليفي فكما

ُهْم ُكلَّ بَ َنانٍ   ،[ٕٔ:]األنفاؿ {آَمُنوا َسأُْلِقي ِفي قُ ُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب فَاْضرِبُوا فَ ْوَق اِْلَْعَناِق َواْضرِبُوا ِمن ْ
وتقطيع  ،ضرب أعناؽ الكافرينبو  ،يكلف ا١تالئكة بتثبيت قلوب ا١تؤمنُت -عز وجل-اهلل ، فكليفيفهذا وحي ت

ِة اْسُجُدوا ِِلَدَم }َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَمًَلِئكَ  :-تبارؾ وتعاىل-وكذلك كما يف قولو ، السالح لفال يستطيعوف ٛت ،طرفهم
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َها َمًَلِئَكٌة ِغًَلٌظ ِشَداٌد ََل ي َ  :يف قولووكذلك كما  فهذا وحي تكليفي، ،[ٖٗ:]البقرة {َفَسَجُدوا ْعُصوَن }َعَلي ْ
 .ما كلفهم بو :أي [ٙ:]التحرًن {اللََّو َما َأَمَرُىمْ 

ىم  :بعضهم يقوؿ ،-ـسالالعليو - وىم خالصة أصحاب عيسى ،الوحي إىل اٟتواريُت ىوو  السادسستعماؿ االو 
وديكن أف  ،ذلك شيء يفثبت يوال  ،حيث يبلغوف السبعُت ،وبعضهم يوصلهم إىل أكثر من ذلك ،رجال اثنا عشر

عز -فاهلل االثنا عشر، سهم ىم ىؤالء و وصفوهتم وخالصتهم ورء ،لرٔتا بلغوا السبعُت :فيقاؿ ،جيمع بُت ىذا وىذا
 َواْشَهْد بِأَن ََّنا ُمْسِلُموَن{}َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَوارِيّْيَن َأْن آِمُنوا ِبي َوِبَرُسوِلي قَاُلوا آَمنَّا : يقوؿ -وجل

عليو -إليهم عن طريق عيسى  : أوحىفما معٌت ىذا الوحي إىل اٟتواريُت؟ ديكن أف يقاؿ ،[ٔٔٔ:]ا١تائدة
ذلك، وقذؼ يف هم مف اهلل أ٢تإ :وديكن أف يقاؿ ،أف اهلل يأمرىم بذلك: أمر اهلل عيسى أف يبلغهم ،-السالـ

 فآمنوا بو. ،عليو السالـ-قلوهبم صدؽ عيسى 
 .وىو خاص وعاـ ،التسخَتي لبعض ا١تخلوقاتالوحي اإل٢تامي  ىوو االستعماؿ السابع و 

 .عز وجل-هلل بأمر ا كل ما يف الوجود مسخرف  إ :ديكن أف يقاؿ :فالعاـ
 -عز وجل-كما قاؿ اهلل ،  ما أخربناأوحى إىل بعض ا١تخلوقات في -تبارؾ وتعاىل-و أف اهلل ما ورد في :وا٠تاص

ا يَ ْعِرُشوَن{: النحلعن  َجِر َوِممَّ  ،[ٛٙ]النحل: }َوَأْوَحى رَبَُّك ِإَلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل بُ ُيوتًا َوِمَن الشَّ
واهلل -ذلك  عٌتوإمنا م، اٞتواب: ال ا١تلك؟ ةلأنو أرسل إىل كل ٨ت :فأوحى إىل النحل ما معناه؟ ىل معٌت ذلك

 وغرس يف فطرىا ىذا األمر. ،أ٢تمهاأنو  :تعاىل أعلم
تبارؾ - ولقو ، كلبعض اٞتماداتالتسخَتي  ىو الوحيو  ،نوع آخر من استعماالت الوحي االستعماؿ الثامن وىوو 

َنا  :وتعاىل َماِء َوِىَي ُدَخاٌن فَ َقاَل َلَها َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا قَالََتا َأتَ ي ْ طَائِِعيَن * }ثُمَّ اْستَ َوى ِإَلى السَّ
}فَ َقاَل : ىنا كلمها مباشرة، كما ىو ظاىر ىذه اآلية، [ٕٔ-ٔٔ:]فصلت فَ َقَضاُىنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي يَ ْوَمْيِن{

 :يف ٘تاـ ىذه اآلية -ز وجلع-قاؿ اهلل  امث أيضً ، وىذا من أنواع الوحي ،َلَها َوِلْْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًىا{
أو أنو ، أوحى إليها ما يقـو بو أمرىا ونظامها :يحتمل أف يكوفف ،[ٕٔ:]فصلت {ُكلّْ َسَماٍء َأْمَرَىا  َحى ِفي}َوَأوْ 

وديكن أف جيمع بُت  ،فيكوف على تقدير ،فهذا ٤تتمل ،أوحى إليهم بأوامره إليهم ،أوحى إىل مالئكة كل ٝتاء
إىل  اوأوحى أيضً  ،وما يقـو بو أمرىا ،نظامها أوحى إىل كل ٝتاء ما يقـو بو -عز وجل-إف اهلل  :قاؿيف ،ا١تعنيُت

 :عن األرض -عز وجل-وقاؿ اهلل ، بو من التكاليف همكلف  ٦تا -سبحانو وتعاىل-ٔتا شاء  مالئكة كل ٝتاء
ُث َأْخَباَرَىا{ أي: ، [٘]الزلزلة: }بَِأنَّ رَبََّك َأْوَحى َلَها{ :ىذه األرض ٖتدث أخبارىا، [ٗ:]الزلزلة }يَ ْوَمِئٍذ ُتَحدّْ

ُث َأْخَباَرَىا ية، فقولو: سبب :الباء ديكن أف تكوفف ،ٖتدث أخبارىا بسبب وحي اهلل ٢تا بَِأنَّ رَبََّك  *}يَ ْوَمِئٍذ ُتَحدّْ
 ،أهنا تنطق ٔتا أوحى اهلل إليها و، أبسبب أف ربك أوحى ٢تا ٖتدث أخبارىاأي:  ،[٘-ٗ:]الزلزلة َأْوَحى َلَها{
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ُث فقولو:  : فعلى الثاين ،ٔتا أوحى اهلل إليها[، أي: ٘-ٗ]الزلزلة: َأْخَباَرَىا * بَِأنَّ رَبََّك َأْوَحى َلَها{}يَ ْوَمِئٍذ ُتَحدّْ
 ،أمرىا أف تتحدثأي:  ،تحدث بسبب أف اهلل أوحى إليها أف تتحدثت :وعلى األوؿ، ثة با١توحى إليهاتكوف ٤تد  

 واهلل تعاىل أعلم. ،وىذا ىو األقرب، ل عليهامِ فتخرب ٔتا عُ 
}وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلّْ  :تبارؾ وتعاىل-وجاء ذلك يف قولو  ،وحي الشياطُت إىل أوليائهم ىوو  التاسعواالستعماؿ 

ْنِس َواْلِجنّْ يُوِحي بَ ْعُضُهْم ِإَلى بَ ْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا َوَلْو َشاَء رَبُّ  َك َما فَ َعُلوُه نَِبيٍّ َعُدوِّا َشَياِطيَن اْْلِ
فشياطُت اٞتن  ،اوحي بعضهم إىل بعض زخرؼ القوؿ غرورً يفهؤالء  ،[ٕٔٔ:]األنعاـ َذْرُىْم َوَما يَ ْفتَ ُروَن{فَ 

ما جاء فيفيشككوف  ،وتقذؼ يف قلوهبم الشبهات اليت يربزوهنا ويظهروهنا ،وتوحي ٢تم ،توسوس لشياطُت اإلنس
رضي -وقد جاء عن ابن عمر ، هبا اإلفساد للخلق وف إليهم باألمور اليت حيصلحويو  ،السالـيهم عل-بو األنبياء 

رضي اهلل -و مصعب بن الزبَت تلمث ق ،دعى النبوة يف آخر أمرهاالثقفي الذي ألخت ا١تختار  اوكاف زوجً  ،اهلل عنو
َياِطيَن لَُيو : مث قرأ ىذه اآلية، صدؽ :فقاؿ ،إليو ىإف ا١تختار يزعم أنو يوح :فقيل البن عمر ،عنو ُحوَن }َوِإنَّ الشَّ

 ،الشيطاف إليويوحي  ،؟لكن من الذي يوحي إليو ،إليو ىفهو يوح، (ٕٔ)[ٕٔٔ:]األنعاـ ِإَلى َأْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم{
  .فالشياطُت توحي إىل اآلدميُت

ْنِس َواْلِجنّْ يُوِحي  :ية األنعاـآوأما  بَ ْعُضُهْم ِإَلى بَ ْعٍض زُْخُرَف }وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلّْ نَِبيٍّ َعُدوِّا َشَياِطيَن اْْلِ
 :بأيديكم تقولوفذْتتموه ما  :أهنم كانوا يقولوف ٢تم :إليهم ونويوح واا كانمفم[، ٕٔٔ]األنعاـ: اْلَقْوِل ُغُرورًا{

ألقوا إليهم ىذه ف ،أنتم أحسن من اهلل فذإ ،ا١تيتة :يعنوف-حراـ  :بيده الكردية تقولوف تعاىلوما ذْتو اهلل  ،حالؿ
َياِطيَن لَُيوُحوَن ِإَلى َأْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأطَْعُتُموُىْم ِإنَُّكْم  :-عز وجل-فقاؿ اهلل  ،الشبهة }َوِإنَّ الشَّ

، (ٖٔ)استحالؿ ا١تيتة إنكم ١تشركوفيف  ،يف استحالؿ ما حـر اهللأطعتموىم  :يعٍت [ٕٔٔ:ـ]األنعا َلُمْشرُِكوَن{
 .وىي من الوحي با١تعٌت العاـ ،-عز وجل-ب اهلل ااألنواع اليت وردت يف كتمن ىو وىذا النوع 

و١تا قاؿ اليهود على ، توقف عليويألف إثبات الرساالت  ؛وىو ا١تهم ،ينانوأما الوحي با١تعٌت ا٠تاص فهو الذي يع
تهم معليهم ْتجة ألق -عز وجل-اهلل احتج  [ٜٔ:]األنعاـ {للَُّو َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيءٍ }َما َأنْ َزَل ا ة:سبيل ا١تكابر 

 رد ا ة؛فلما قالوا على سبيل ا١تكابر ، [ٜٔ:]األنعاـ {َتاَب الَِّذي َجاَء بِِو ُموَسى}ُقْل َمْن َأنْ َزَل اْلكِ  :فقاؿ ،احجرً 
كلمة: ألف   ؛وامفعم، [ٜٔ:]األنعاـ {للَُّو َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيءٍ }َما َأنْ َزَل ا :-صلى اهلل عليو وسلم-لنبوة ٤تمد 

                                                 

 (.ٕٖٔ/ٖت سالمة ) ،(، وانظر: تفسَت ابن كثَتٓٗٛٚ، رقم: )(ٜٖٚٔ/ٗ) ه،ابن أيب حامت يف تفسَت  أخرجو -ٕٔ
 (.ٖ٘ٔٛٔ(، رقم: )ٓٛ/ٕٔت شاكر ) ،أخرجو ابن جرير الطربي يف تفسَته = جامع البياف -ٖٔ
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 وال بشر، فقاؿ اهلل :يعٍت ،}َما َأنْ َزَل اللَُّو َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء{ ،اؽ النفييجاءت يف سة ىذه اللفظة نكر  "شيء"
 .-عليو السالـ-أنكم تنكروف نبوة موسى  :فمعٌت ذلك ،}ُقْل َمْن َأنْ َزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاَء ِبِو ُموَسى{: تعاىل

أو   إبالغو ٢تم من شرع ىو إعالـ اهلل ألنبيائو ورسلو ٔتا يريد :ا٠تاص ديكن أف يفسر بأف يقاؿفالوحي با١تعٌت 
 .(ٗٔ)اإلعالـ بالشرع :بأنووعرفو بعضهم كاٟتافظ ابن حجر ، بالكيفية اليت يريدىا ،كتاب

عليهم -إىل األنبياء  ٔتعناه ومفهومو ا٠تاص أنواع الوحي: هذا ما يطلق عليوف ،بالكيفية اليت يريدىا :فقولنا أواًل 
}َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكلَّْمُو اللَُّو ِإَلَّ َوْحًيا َأْو ِمْن : وردت فيو ىيآية وىذا النوع من الوحي أٚتع  ،الصالة والسالـ

}َوَما  ؟ ذُكر انوعً فكم ، [ٔ٘:]الشورى َورَاِء ِحَجاٍب َأْو يُ ْرِسَل َرُسوًَل فَ ُيوِحَي بِِإْذنِِو َما َيَشاُء ِإنَُّو َعِليّّ َحِكيٌم{
ىذه  }َأْو يُ ْرِسَل َرُسوًَل{ ،ىذه الثانية }َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب{، ىذه واحدة َكاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكلَّْمُو اللَُّو ِإَلَّ َوْحًيا{

 !كيف ٚتعت ىذه اآلية عامة أنواع الوحي  :فانظروا ،الثالثة
يف  :ما الذي يدخل ٖتتو؟ كيف ندخل أنواع الوحي ٖتت ىذه اآلية؟ انظروا َوْحًيا{}ِإَلَّ  :تبارؾ وتعاىل-فقولو 

تقوؿ ، وىي من أنواع الوحي ،الرؤيا الصادقة: أو٢تا ،متعددة من أنواع الوحي ايشمل أمورً  ،}ِإَلَّ َوْحًيا{ :قولو
الرؤيا  -صلى اهلل عليو وسلم-بو رسوؿ اهلل  ئدِ )أوؿ ما بُ ) :كما يف الصحيحُت  -اعنه رضي اهلل-عائشة 
صلى اهلل - النيببو  ئدِ فأوؿ ما بُ  ،(٘ٔ)(فكاف ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح( ،أو الصاٟتة- ةالصادق

رؤى كاف يرى  -صلى اهلل عليو وسلم- ، والنيبوقد استمرت ستة أشهر، الرؤيا الصاٟتة :ىي -عليو وسلم
- ح عن النيب، وقد صستة أشهر يرى ىذه الرؤى اليت تأيت مثل فلق الصبح يلكن قبل نزوؿ ا١تلك بق ،صاٟتة

وىنا  ،(ٙٔ)((وأربعُت شعبة من شعب النبوة لرؤيا الصاٟتة جزء أو شعبة من ستأف ا)) :-صلى اهلل عليو وسلم
 من النبوة؟ اعن الرؤيا الصاٟتة بأهنا جزء من ستة وأربعُت جزءً  -صلى اهلل عليو وسلم-سؤاؿ: ما وجو قوؿ النيب 

مدة بقاء : ، يتبُت باآليت((النبوةمن  اجزءً ))جزء من ستة وأربعُت فقولو: ه، ذكر أسواٞتواب يتبُت من خالؿ ما 
فاجملموع  ،سنة ةثالث عشر  :ويف ا١تدينة على األرجح ،سنواتعشر  يف مكة كم؟ -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 

الثالث فلو قسمت ىذه  ا،شهرً اثنا عشر السنة ف ها،لو قسمت سنةف و فثالث وعشر  ،سنةف و ثالث وعشر 
فالرؤيا الصاٟتة  ا،ف قسمً و ستة وأربعسيكوف فيها  كم يكوف فيها من ستة أشهر؟  ،أشهر ستةعلى عشرين الو 

                                                 

 (.ٜ/ٔانظر: فتح الباري البن حجر ) -ٗٔ
(، ومسلم، كتاب ٖ، رقم: )صلى اهلل عليو وسلم-ىل رسوؿ اهلل البخاري، باب بدء الوحي، كيف كاف بدء الوحي إ أخرجو -٘ٔ

 (.ٓٙٔصلى اهلل عليو وسلم، رقم: )-اإلدياف، باب بدء الوحي إىل رسوؿ اهلل 
(، ومسلم، كتاب ٜٜٛٙ، رقم: )ا من النبوةالبخاري، كتاب التعبَت، باب: الرؤيا الصاٟتة جزء من ستة وأربعُت جزءً  أخرجو -ٙٔ

 .(ٕٕ٘ٙالرؤيا، رقم: )
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 والعلم عند اهلل ،هذا ديكن أف يفسر بو اٟتديثف ،من النبوة اجزءً ستة وأربعُت جزء من  :فهي ،استمرت ستة أشهر
نة كم ثالث وعشرين سففي  ،فلو قسمنا السنة إىل فصلُت دراسيُت ،ولكنو احتماؿ، وال يقطع بو ،وجل عز-

فصال فكم  ،أشهرستة كل فصل دراسي أف   :فلو فرضناا، دراسي   فصالفيها ستة وأربعوف  ؟ا فيهادراسي   فصال
جزء من ستة وأربعُت ىي  ف:ستة األشهر األوىل إذالفف فصال، و ستة وأربععندنا سيكوف  ؟يكوف عندناسا دراسي  
 .واهلل تعاىل أعلم، يمكن أف يفسر اٟتديث بذلكف ،من النبوة اجزءً 
عن  -وجل عز-قوؿ اهلل  -الرؤيا الصادقةوىو -من ىذا النوع من الوحي  -وجل عز-ورد يف كتاب اهلل  و٦تا

ْعَي{ :لسالـاعليو -إبراىيم  ا بَ َلَغ َمَعُو السَّ }قَاَل يَا  ،-ـسالالعليو -ٝتاعيل إ :عٍتي ،[ٕٓٔ:]الصافات }فَ َلمَّ
فهنا ، [ٕٓٔ:]الصافات {تُ ْؤَمرُ يَا َأَبِت افْ َعْل َما بُ َنيَّ ِإنّْي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنّْي َأْذَبُحَك فَاْنُظْر َماَذا تَ َرى َقاَل 

 ،بٌت عليها العملو  ،فهذا موضع يستشهد بو من اآلية، فاحتج بالرؤيا ،}ِإنّْي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنّْي َأْذَبُحَك{: قاؿ
ْقَت الرُّْؤيَا}قَ  :عنو -وجل عز-وقاؿ اهلل ، [ٖٓٔ:]الصافات }َوتَ لَُّو ِلْلَجِبيِن{ ، [٘ٓٔ:]الصافات {ْد َصدَّ
دؿ على  }افْ َعْل َما تُ ْؤَمُر{ :يف قولو، و }يَا أََبِت افْ َعْل َما تُ ْؤَمُر{ :وقولب -ـسالالعليو -ٝتاعيل إوكذلك استجابة 
ْقَت الرُّْؤيَا ِإنَّا َكَذِلَك  :وجل عز-٢تذا قاؿ اهلل ؛ و وجل عز-أنو أمر من اهلل  }َونَاَديْ َناُه َأْن يَا ِإبْ َراِىيُم * َقْد َصدَّ

}َوَما َجَعْلَنا  :صلى اهلل عليو وسلم-ذلك قاؿ يف حق النيب وك ،[٘ٓٔ-ٗٓٔ]الصافات: اْلُمْحِسِنيَن{ َنْجِزي
َنًة ِللنَّاسِ الرُّْؤيَا الَِّتي َأرَي ْ  صلى -ما رآه النيب  ىي :وىذه الرؤيا بعض العلماء يقولوف ،[ٓٙ:اإلسراء] {َناَك ِإَلَّ ِفت ْ
ىو  -وىو األقرب-والقوؿ اآلخر ، وليست رؤيا يف ا١تناـ عُت، فهي رؤيا ،١تعراجوا ليلة اإلسراء -اهلل عليو وسلم

}َلَقْد َصَدَق اللَُّو َرُسوَلُو الرُّْؤيَا بِاْلَحقّْ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم  :يف سورة الفتح -تبارؾ وتعاىل-أهنا تفسر بقولو 
رُُءوَسُكْم َوُمَقصّْرِيَن ََل َتَخاُفوَن فَ َعِلَم َما َلْم تَ ْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك فَ ْتًحا ِإْن َشاَء اللَُّو آِمِنيَن ُمَحلِّْقيَن 

رأى نفسو يطوؼ  ،صلى اهلل عليو وسلم-فاآلف ىذه الرؤيا اليت رآىا النيب  ،وىو فتح خيرب، [ٕٚ:]الفتح َقرِيًبا{
ورؤيا ، ومضموهنا ،ٔتقتضى ىذه الرؤيا -معنه ضي اهللر -وتعلقت قلوب الصحابة  ،ا مع أصحابو بالبيتآمنً 

 .األنبياء ال شك أهنا حق
 -عليهم السالـ-األنبياء ى رؤ  :من النبوة نقوؿ ازءً ستة وأربعُت جحينما نقوؿ بأف الرؤيا الصاٟتة جزء من و 

وال يف غَتىا  ،األمور الشرعيةال يف ، بٌت على الرؤى حكم من األحكاـوأما غَت األنبياء فال جيوز أف يُ ، مقطوع هبا
وىذه العبادة مل  ،أنو ال جيوز لإلنساف أف يتعبد بعبادة بناء على رؤيا رآىا :ٔتعٌت، أو العملية ،من القضايا العلمية

رأى يف  :أنو مثال :ٔتعٌت ،أو عملية ،وال جيوز لإلنساف أف يبٍت على ذلك قضية علمية ،وجل عز-يشرعها اهلل 
وىكذا  ،وال يصح أف يعتمد عليو، عليو حكم بٌتفهذا ال يُ  ،ا١تناـ أف تركيب الدواء الفالين يفيد من ا١ترض الفالين

ما يرى أنو يف حينوىكذا  ،أو ٨تو ذلك ،عتقاد والية إنساف أو فسادهاو  ،ما يتعلق بقضايا اٟتب والبغضفيا أيضً 
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كأف يأتيو إنساف فيقوؿ لو   ،على ذلك حكم بٌتنو ال يُ إف ،ب بفعلهاطالَ ا١تناـ يؤمر بكذا وكذا من األشياء اليت ي
بٌت عليو فهذا كلو ال يُ ، الفالين يءالش ًتِ أو اش، أو اذىب إىل فالف، ال تسافر، أو ا١تكاف الفالينإىل سافر  :مثال

 .حكم من األحكاـ
وأف الرؤيا الصاٟتة جزء  ،موضوع الوحيعن نتحدث ٨تن ، و وأنو يقطع هبا ،نقوؿ بأف رؤى األنبياء حقحينما و 

 الوحي إىل َتصاٟتة أنو أوحي إليو وحي ىو من نظؤيا أف من رأى ر  :معٌت ذلكهل ف ،ونوع من أنواعو ،من الوحي
 -عليهم السالـ-أف األنبياء ، و حينما نقوؿ بأف رؤيا األنبياء حق: ا ىناؾ سؤاؿ آخرمث أيضً ، اٞتواب: ال األنبياء؟

 -صلى اهلل عليو وسلم-ا من القرآف قد نزؿ على النيب أف شيئً  :ل معٌت ذلكهف ،الرؤى :ي إليهممن أنواع الوح
؟  ،بأشياء وىو يف حاؿ النـو -صلى اهلل عليو وسلم-أوحي إىل النيب لقد نعم  ،ٞتواب: الا وىو يف حاؿ النـو

كما أخرج   ،-صلى اهلل عليو وسلم-ما تقوؿ فيما صح عن النيب  :وقد يسأؿ بعضكم ،ليس منها القرآفلكن 
ى فذ أغإ ،بُت أظهرنا -صلى اهلل عليو وسلم-بينما رسوؿ اهلل )) :من حديث أنس ،اإلماـ مسلم يف صحيحو

بسم اهلل  :فقرأ ،آنفا سورة أنزؿ عليّ  :يا رسوؿ اهلل؟ فقاؿ كما أضحك :فقلنا ،امث رفع رأسو متبسمً  ،اءةفإغ
َناَك اْلَكْوثَ َر{الرٛتن الرحيم  اءة كما عرب فىذه اإلغ :فنقوؿ فما اٞتواب؟ ،(ٚٔ)((إىل آخرىا [ٔ:]الكوثر }ِإنَّا َأْعطَي ْ

-فالنيب ، خفيفة ةنوم ة،يسَت  ةنوم ىي ةاءف، ومعلـو أف اإلغومةكن نتمل  -رضي اهلل عنو-أنس بن مالك بذلك 
 ،يناـ بينهم يف ٣تلسو -عليو الصالة والسالـ-وال يتصور أنو  ،أصحابو حيدثهمجالس بُت  -صلى اهلل عليو وسلم

-فقد كانت تعًتي النيب  ،اء الوحيحرَ بػُ  :اليت يقاؿ ٢تا ،منا ىذه ىي اٟتالة اليت كانت تعًتيو عند نزوؿ الوحيوإ
 رب  فعُ  ،ًتتو ىذه اٟتالةفاع ،يالحظ ذلك أصحابو ،سيل منو العرؽوي ،حالة يًتبد ٢تا وجهو -صلى اهلل عليو وسلم

 .عنها بذلك
 ،وبُت أف الرؤيا نوع من أنواع الوحي، ادعوى ما نزؿ من القرآف منامً بُت  :ينبغي أف نفرؽ بُت ثالثة أشياء ف:فإذ

صلى اهلل عليو -إف بعض القرآف نزؿ والنيب  :يمكن أف نقوؿ، فوبُت أف بعض القرآف نزؿ عليو وىو يف فراشو
من  هقرأناوىذا ما يسميو السيوطي فيما ، ولكن وجود اإلنساف يف فراشو ال يعٍت أنو نائم ،يف فراشو -وسلم

بعض اآليات  -صلى اهلل عليو وسلم-نزؿ على النيب  :فنقوؿ ،(ٛٔ)يمبالفراشي والنو  :ا قبلُ هتالعناوين اليت سرد
صلى اهلل -ألف النيب [؛ ٚٙ:]ا١تائدة النَّاِس{}َواللَُّو يَ ْعِصُمَك ِمَن  :-تعاىلتبارؾ و -كما يف قولو   ،وىو يف فراشو

-سعد بن أيب وقاص  فقاؿ: من ىذا؟ :فقاؿ ،فسمع قعقعة السالح ،رسو٘تٌت أف حيُ  ،اقلقً  ةبات ليل -عليو وسلم

                                                 

 (.ٓٓٗمسلم، كتاب الصالة، باب حجة من قاؿ: البسملة آية من أوؿ كل سورة سوى براءة، رقم: ) أخرجو -ٚٔ
 (.ٛٛ/ٔعلـو القرآف ) نظر: اإلتقاف يفا -ٛٔ
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 -وجل عز-فأنزؿ اهلل  ،عنو رضي اهلل-من حراسة سعد  لو ما ٘تناه -عز وجل-فهيأ اهلل  ،(ٜٔ)-عنورضي اهلل 
اآلية : أيضاكذلك ، و أمرىم أف ينصرفواف ،(ٕٓ)فقاؿ: انصرفوا [؛ٚٙ]ا١تائدة: يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاِس{ }َواللَّوُ : عليو
 أهنا نزلت وقد بقي من الليل ثلثو :فقد جاء يف الصحيح، على الثالثة الذين خلفوا -وجل عز- اهلل ةتوبيف اليت 

صلى اهلل -كوف النيب   فإذف، (ٕٔ)يف فراشها عند أـ سلمة -صلى اهلل عليو وسلم-وىو  -يف آخر الليل :يعٍت-
وىو  -صلى اهلل عليو وسلم-يمكن أف ينزؿ شيء من القرآف على النيب ف، يعٍت أنو نائم يف فراشو ال -عليو وسلم

 .أما بالقرآف فلم يردو ، و٨تو ذلك ،أما وىو نائم فيوحى إليو بالرؤى الصاٟتة، و يف فراشو
ذين فيها على الثالثة ال -وجل عز-أف اآليات اليت تاب اهلل  :وىو أف ىذا اٟتديث الذي يف الصحيح ،وىنا سؤاؿ

رضي اهلل -وقد أخرج الشيخاف من حديث عائشة  ،اعنه رضي اهلل-أـ سلمة خلفوا نزلت عليو وىو يف فراش 
-أزواج النيب  :يعٍت، صواحيبقالت: فاجتمعن ، يتحروف هبداياىم يـو عائشة سا)كاف الن) أهنا قالت: -اعنه

إنا نريد ا٠تَت  ، و فقلن ٢تا: إف الناس يتحروف هبداياىم يـو عائشة ،إىل أـ سلمةاجتمعن  -صلى اهلل عليو وسلم
فذكرت أـ ، أف يهدوا لو أينما كاف :أمر الناسي -صلى اهلل عليو وسلم-عائشة، فقويل لرسوؿ اهلل  هكما تريد

ال  ،فلما كانت الثالثة قاؿ: يا أـ سلمة ،لم يرد عليهاف ،فعادت الثانية، ليهافلم يرد ع ،فسكت، سلمة لو ذلك
أف يف:  شكاؿاآلف اإلف، (ٕٕ)((يف ٟتاؼ امرأة منكن غَتىا اأنو  الوحي واهلل ما نزؿ عليّ و فإن ،ٍت يف عائشةيتؤذ

ويف اٟتديث  ،عائشةيف ٟتاؼ امرأة غَت و نفى أف يكوف نزؿ شيء من الوحي وى -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 
، حديث أـ سلمةأي:  -صلى اهلل عليو وسلم-وذلك يف أواخر حياة النيب أـ سلمة، فراش وىو يف نزؿ  :السابق

ف إف ،ٍت يف عائشةيذؤ ال ت)) :قاؿ فيو، ويف رواية أخرى يف الصحيحُت ،١تا نزؿ الوحي يف توبة الثالثة الذين خلفوا
أف ينزؿ عليو يف آخر قبل ىذا  :ديكن أف يقاؿ فما اٞتواب؟ ،(ٖٕ)((ال عائشةإ امرأةٍ   وأنا يف ثوبٍتالوحي مل يأت

ما جاء عن عائشة من  :وىو ،وديكن أف جياب ّتواب آخر ،-اعنه رضي اهلل-وىو يف فراش أـ سلمة  ،األمر
 -رٛتو اهلل-ومنهم الذىيب  ،بعض أىل العلم بعض ىذه الطرؽ حوقد صح، طرؽ متعددة ال ٗتلو من ضعف

                                                 

(، ومسلم، كتاب ٖٕٔٚ، رقم: )«ليت كذا وكذا: »-صلى اهلل عليو وسلم-أخرجو البخاري، كتاب التمٍت، باب قولو  -ٜٔ
 (.ٕٓٔٗ، رقم: )-رضي اهلل عنو-، باب يف فضل سعد بن أيب وقاص -عنهم رضي اهلل-فضائل الصحابة 

(، ٖٙٗٓصلى اهلل عليو وسلم، باب: ومن سورة ا١تائدة، رقم: )-الًتمذي، أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل  أخرجو -ٕٓ
 (.ٜٕٛٗ(، رقم: )ٗٗٙ/٘غريب، وصححو األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )وقاؿ: ىذا حديث 

 (.ٚٚٙٗ[، رقم: )ٛٔٔ{ ]التوبة:...َوَعَلى الث اَلثَِة ال ِذيَن ُخل ُفوا } :خرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، بابأ -ٕٔ
 .(ٖ٘ٚٚرضي اهلل عنها، رقم: )-، باب فضل عائشة -صلى اهلل عليو وسلم-البخاري، كتاب أصحاب النيب  أخرجو -ٕٕ
بعض نسائو دوف بعض، رقم:  من أىدى إىل صاحبو وٖترى :البخاري، كتاب ا٢تبة وفضلها والتحريض عليها، باب أخرجو -ٖٕ

(ٕ٘ٛٔ). 
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ما آتى  إال مل تكن ألحد ،خصاؿ تسع :يأ- )يل خالؿ تسع)قالت:  -ارضي اهلل عنه-فعن عائشة ، واٟتاكم
نا أو ي وكاف يأتيو الوح :قالت وذكرت منها، ا على صواحبايتواهلل ما أقوؿ ىذا فخرً  ،-عليها السالـ-اهلل مرًن 

ا امرأة بعد مرًن ا ما أعطيتهأعطيت تسعً ))لقد ضا جاء عنها أهنا قالت: يأو ، واحد :يأ، (ٕٗ)((وىو يف ٟتاؼ
 :وىي الشاىد ،ويف رواية عن أيب يعلى ،((عو يف ٟتافو١تإين و  ينزؿ عليولكاف الوحي  إفْ و  :ذكرت، و بنت عمراف

تنصرؼ عنو  ،فينصرفوف عنو ،وىو مع إحدى نسائو يف فراشو :يعٍت، )وإف كاف الوحي لينزؿ عليو وىو يف أىلو)
، فيو جواب عن ىذا اإلشكاؿ -لو صح-فيكوف ىذا  ،(ٕ٘)((أنا معو يف ٟتافوو  ينزؿ عليولف كاف وإ ،امرأتو

 رضي اهلل-أما عائشة ، و فلما ينزؿ عليو تنصرؼ عنو ،فوا١ترأة يف ٟتاو  نو ينزؿ عليوإ :نقوؿف ،نجيب هبذا اٞتوابف
ىذا ما يتعلق ، ك ينزؿ عليووا١تلَ  -عليو الصالة والسالـ-هي الوحيدة اليت كانت تبقى معو يف ٟتافو ف -اعنه

 .[ٔ٘:]الشورى }ِإَلَّ َوْحًيا{ :وىي النوع األوؿ الذي يدخل ٖتت قولو ،بالرؤيا الصاٟتة
-كما صح عن النيب   ،وعالنفث يف الر   :وىو[، ٔ٘]الشورى: }ِإَلَّ َوْحًيا{قولو: النوع الثاين الذي يدخل ٖتت 

أنو لن ٘توت نفس حىت  :وعينفث يف رُ  -ـسالالعليو -جربيل  :يعٍت- سد)إف روح الق) :صلى اهلل عليو وسلم
 .}ِإَلَّ َوْحًيا{ :وع داخل ٖتت قولور  فالنفث يف ال ،(ٕٙ)((أٚتلوا يف الطلبو فاتقوا اهلل  ،أجلهاو تستويف رزقها 
اء ا١تعاين يف قإل :وحقيقتو يشبو النوع الثاين، ، وىواال٢تاـ :ىو، }ِإَلَّ َوْحًيا{ :الداخل ٖتت قولو والنوع الثالث

إف روح )) ،نفث يف الروع :حينما يلقي ا١تلك ا١تعٌت يف القلب يقاؿ فيو: عٍت، يولو من غَت نزوؿ ا١تلك ،القلب
، ومها متقارباف ،إ٢تاـ :لقاء ا١تعٌت يف القلب ولو من غَت نزوؿ ا١تلك ديكن أف يقاؿ عنووإ ،((القدس نفث يف روعي

يف موضع  -وجل عز-وردت يف كتاب اهلل  -٢تاـاإل- وىذه الكلمة، يف الروعاإللقاء الفرؽ بُت اإل٢تاـ و  فهذا ىو
اَىا :-تبارؾ وتعاىل-وىو قولو  ،واحد  :فذكر ،[ٛ-ٚ]الشمس: فَأَْلَهَمَها ُفُجوَرَىا َوتَ ْقَواَىا{ * }َونَ ْفٍس َوَما َسوَّ

                                                 

(، وابن أيب شيبة يف مصنفو ٚٚ(، رقم: )ٖٔ/ٖٕالطرباين يف ا١تعجم الكبَت )(، و ٕٙٙٗأبو يعلى يف مسنده، رقم: ) أخرجو -ٕٗ
(، واٟتاكم يف ا١تستدرؾ على الصحيحُت ٕٕٖٛٚرضي اهلل عنها، رقم: )-(، كتاب الفضائل، ما ذكر يف عائشة ٜٖٛ/ٙ)
-وغَتىن  -صلى اهلل عليو وسلم-رضي اهلل عنهم، ذكر الصحابيات من أزواج رسوؿ اهلل -(، كتاب معرفة الصحابة ٔٔ/ٗ)

ىذا  (، وقاؿ:ٖٓٚٙرضي اهلل عنهما، رقم: )-ائشة بنت أيب بكر رضي اهلل عنهن، فأوؿ من نبدأ هبن الصديقة بنت الصديق ع
، رقم: (٘ٔٚ/ٓٔحديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقو الذىيب، وضعفو األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة وا١توضوعة )

(ٜٗٚٓ). 
 (.ٕٙٙٗأبو يعلى يف مسنده، رقم: ) أخرجو -ٕ٘
(، كتاب الزىد، ما ذكر ٜٚ/ٚ(، وابن أيب شيبة يف مصنفو )ٜٗٙٚ(، رقم: )ٙٙٔ/ٛالطرباين يف ا١تعجم الكبَت ) أخرجو -ٕٙ

ترتيب -مسند الشافعي و  (،ٕٙ/ٓٔ(، وأبو نعيم يف حلية األولياء )ٕٖٖٖٗيف الزىد، رقم: ) -صلى اهلل عليو وسلم-عن نبينا 
(، وصححو األلباين ٜٛٚٔمتفرقة، باب منو: واإلٚتاؿ يف الطلب، رقم: )(، كتاب فضائل قريش وغَتىم وأبواب ٗٙ/ٗسنجر )

 (.ٕٙٙٛ(، رقم: )٘ٙٛ/ٙيف سلسلة األحاديث الصحيحة )
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واآلية ، ةء ا١تعاين ا٠تَت  اقإل ،٢تاـ إمنا يكوف با٠تَتإف اإل: وىذا فيو رد على من قاؿ ،٢تاـ بالشرواإل ،٢تاـ با٠تَتاإل
، ا يكوف يف عرؼ االستعماؿ بإلقاء ا١تعاين الطيبة يف القلب٢تاـ غالبً ف اإلإ :لكن ديكن أف يقاؿ ،تبطل ذلك

إ٢تاـ  :قيلفطلقت أف ىذه الكلمة إذا إ :وديكن أف يقاؿ ،رشده -وجل عز-أ٢تمو اهلل  ،ملهَ فالف رجل مُ  :فيقاؿ
}َونَ ْفٍس َوَما ، أو أ٢تمو فجوره ،فيقاؿ: أ٢تمو رشده، إذا قيدت فهي ْتسب ما قيدت بو، و ةهي يف ا١تعاين ا٠تَت  ف

اَىا * فَأَْلَهَمَها ُفُجوَرَىا َوتَ ْقَواَىا{ أنو بُت ٢تا طريق  :}فَأَْلَهَمَها ُفُجوَرَىا َوتَ ْقَواَىا{: ومعٌت[، ٛ-ٚ]الشمس: َسوَّ
 .[ٓٔ]البلد: }َوَىَديْ َناُه النَّْجَدْيِن{ :وجل عز-كما قاؿ اهلل   ،ا٠تَت وطرؽ الشر

م هَ لتػَ اويقولوف: ، متص ما فيوواهم نإذا أخذه ب :ع أمور ض لُ يصم الفوأما أىل اللغة فهم يفسروف اإل٢تاـ بقو٢تم: ٢تََ 
اهلل  ةٔتا كاف من جه ووبعضهم خيص ،ا: إلقاء الشيء يف الروعمنو أيضً  :ويقولوف، أكلو بسرعةأخذه و  :الطعاـ يعٍت

 :أي ،فاهلل أ٢تم النفس فجورىا وتقواىا ،واهلل تعاىل أعلم-٢تاـ يفسر ٔتا ذكرت أوال واإل، وا١تأل األعلى -وجل عز-
بُت ٢تا  :أو يقاؿ ،٢تاـ الفطرياإل :يطلق عليوأف وىذا ديكن ، و بُت ا٢تدى والضالؿا تفرؽ بألقى فيها إحساسً 

ٔتا أوجد فيها من العقل الذي تفرؽ و  ،ؤتا غرس فيها من الفطر ،الشر ٔتا أرسل إليها من الرسلطريق طريق ا٠تَت و 
 .بو بُت كثَت من األمور النافعة والضارة

}ِإنَّا  :تبارؾ تعاىل-قولو  [ٛ:]الشمس }فَأَْلَهَمَها ُفُجوَرَىا َوتَ ْقَواَىا{: من اآليات الواردة اليت تفسر قولووأيضا 
ِبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفورًا{  .[ٖ:]اإلنساف َىَديْ َناُه السَّ

 ،اٖتت ساؽ العرش ساجدً  )فأخرّ ) :وفيو ،ا١تخرج يف الصحيحُت ،حديث الشفاعة الطويلسنة و٦تا ورد يف ال
صلى -وجاء يف دعاء النيب  ،(ٕٚ)(يف ىؤالء(، واشفع وْ وسل تعط ،ارفع رأسك :فيقاؿ ،دعو ريب ٔتا قد يلهمنيهاوأ

)أهنم يلهموف التسبيح ) :ا يف وصف أىل اٞتنةوجاء أيضً  ،(ٕٛ)()اللهم أ٢تمٍت رشدي() :-اهلل عليو وسلم
)لقد كاف فيمن قبلكم ) :أنو قاؿ -صلى اهلل عليو وسلم-وصح عن النيب  ،(ٜٕ)(س(وف النفَ مالتحميد كما يلهو 

                                                 

[، رقم: ٖ]اإلسراء: }ُذر ي َة َمْن َٛتَْلَنا َمَع نُوٍح إِن ُو َكاَف َعْبًدا َشُكورًا{ :البخاري، كتاب تفسَت القرآف، باب أخرجو -ٕٚ
 .(ٜٗٔأدىن أىل اٞتنة منزلة فيها، رقم: ) :كتاب اإلدياف، باب  (، ومسلم،ٕٔٚٗ)

ضعيف اٞتامع  (، وضعفو األلباين يفٖٖٛٗصلى اهلل عليو وسلم، رقم: )-الًتمذي، أبواب الدعوات عن رسوؿ اهلل  أخرجو -ٕٛ
 (.ٜٛٓٗ(، رقم: )ٜٚ٘الصغَت وزيادتو )ص:

ا، رقم: يف صفات اٞتنة وأىلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشي   :مسلم، كتاب اٞتنة وصفة نعيمها وأىلها، باب أخرجو -ٜٕ
(ٕٖٛ٘.) 
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على سبيل  :أي ((أميت فعمر يففإف يكن )) :ومعٌت، (ٖٓ)(أميت فعمر( يففإف يكن  ،فو ملهَ مُ  :أو قاؿ-ف و ث٤تد  
أنت ، و هم كرًن فهو فالفيكاف فإف  ، غ فهو فالفبإف كاف فيهم نا :تقوؿ ،روؼعسلوب عريب مأوىو  ،التحقيق

)لو كنت ) :-صلى اهلل عليو وسلم-سر هبا قوؿ النيب وىو أحد ا١تعاين اليت فُ  ،تقصد ٖتقيق الصفة يف ىذا ا١تذكور
 .(ٖٔ)((ا خليال الٗتذت أبا بكر خليالمتخذً 

أف  :ديكن أف يكوفو  ،وا بوبخوط :يعٍت ،دثوا بوكأهنم حُ  يءبأهنم يلهموف الش :ديكن أف يفسر ثوف؟فما معٌت ٤تد  
التوفيق يف األعماؿ  ا، ويتبعهوينشرح ٢تا صدره ،ثلقى يف قلب ىذا احملد  وىي أمور تُ ، ا١تلك يلقيو يف قلوهبم

فمروا  ،ؽار عىبوف إىل الذوىم يجناد لما كاف يستعرض األف ،من ىؤالء -عنو رضي اهلل-وكاف عمر ، األقواؿو 
يستعرض اٞتيش   وىو فلما بلغوا عمر ،فوصلت بعض الكتائب من الشباب ،عرضهم خارجهاتوكاف يس ،با١تدينة

  ،أعرض عنهم، وشاح عنهم بوجهأ فلما بلغت تلك الكتيبة من الشباب عمر عند استعراضو للجيش ،كتيبة كتيبة
، فرأيت عامتهم يطاعنوننا يـو النهرواف مع ا٠توارج :من شهد بعض ىذا ا١توقف قوؿ بعض، يكأنو كره النظر إليهم

أعرض و  ،١تا كاف يستعرض اٞتيش الذي ذىب للجهاد مرت بو كتيبة فكره النظر إليها -رضي اهلل عنو-عمر ف
فعمر من ىؤالء  ،يقاتلوننا يـو النهرواف، افو رأيت عامتهم يطاعنوننا يـو النهر  :فيقوؿ بعض من شاىد، عنها
ليس ، الكشف الصحيح ،-رٛتو اهلل-وىذا من الكشف الذي يذكره شيخ االسالـ ابن تيمية  ،مُتثُت ا١تلهَ احملد  

-معلـو أف عمر ، و وليس معٌت ذلك أنو معصـو ،كشف الذي يقره أىل السنة واٞتماعةالإمنا ، الكشف الصويف
، اتعلموف ٚتيعً  كما  ،(ٕٖ)يف قضايا الصلح -صلى اهلل عليو وسلم-وجادؿ النيب  ،أخطأ يف أشياء -عنو رضي اهلل

 .[ٔ٘]الشورى: }ِإَلَّ َوْحًيا{ :-تبارؾ وتعاىل-ىذه ثالثة أنواع تدخل ٖتت قولو ف: ذإ
عليو -موسى  -وجل عز-كما كلم اهلل ف[، ٔ٘:]الشورى {}َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجابٍ  :-وجل عز-ؿ اهلل و قوأما 

، [ٗٙٔ: ]النساء }وََكلََّم اللَُّو ُموَسى َتْكِليًما{قاؿ تعاىل:  ،-عليو الصالة والسالـ- اوكما كلم ٤تمدً  ،ـسالال
ا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُو رَبُُّو{ :وقاؿ اِس ِبِرَساََلِتي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّ }ِإنّْي  :وقاؿ[، ٖٗٔ: ]األعراؼ }َوَلمَّ

ويفهم  ،فقد وقع لو الكالـ اإل٢تي يف ليلة ا١تعراج -صلى اهلل عليو وسلم-يب نأما ال، و [ٗٗٔ]األعراؼ: {َوِبَكًَلِمي
                                                 

مناقب عمر بن ا٠تطاب أيب حفص القرشي العدوي  :باب، -صلى اهلل عليو وسلم-كتاب أصحاب النيب البخاري،   أخرجو -ٖٓ
، -رضي اهلل عنو-، باب من فضائل عمر -عنهم رضي اهلل-مسلم، كتاب فضائل الصحابة و  (،ٜٖٛٙ، رقم: )رضي اهلل عنو-

 (.ٜٖٕٛرقم: )
رضي -(، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة ٙٙٗوخة وا١تمر يف ا١تسجد، رقم: )ا٠تَ  :البخاري، كتاب الصالة، باب أخرجو -ٖٔ
 .(ٕٖٕٛرضي اهلل عنو، رقم: )-عنهم، باب من فضائل أيب بكر الصديق  اهلل

صلح اٟتديبية يف اٟتديبية، رقم:  :اٞتهاد والسَت، باب(، ومسلم، كتاب ٕٖٛٔالبخاري، كتاب اٞتزية، رقم: ) أخرجو -ٕٖ
(ٔٚٛ٘.) 
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َدنَا }ثُمَّ  يعٍت: جربيل، }ثُمَّ َدنَا{ :-وجل عز-ففي آية النجم قاؿ اهلل ، ومن حديث ا١تعراج ،ذلك من آية النجم
 -صلى اهلل عليو وسلم-فكاف قربو من ٤تمد  :عٍت، ي[ٜ-ٛ:]النجم {اَب قَ ْوَسْيِن َأْو َأْدَنىَفَكاَن قَ *  فَ َتَدلَّى

 }فََأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى{ ،-صلى اهلل عليو وسلم-قرب جربيل من النيب ، أي: قاب قوسُت أو أدىن
ما أمره اهلل  :يعٍت ،ما أوحى -صلى اهلل عليو وسلم-وىو ٤تمد  ،اهللفأوحى جربيل إىل عبد أي: [، ٓٔ:]النجم

إمنا ذكرت ىذه اآلية بناء على ، و وال شاىد فيو ،وىو األرجح يف تفسَت اآلية ،ىذا ا١تعٌت ا١تشهور، أف يوحيو إليو
من  -صلى اهلل عليو وسلم-ىو دنو النيب  الدنو   ،}ثُمَّ َدنَا فَ َتَدلَّى{ :-تبارؾ وتعاىل-قولو  أف وىو ،التفسَت اآلخر

 ا)مث دن): يةيونانوضحو رواية عند البخاري يف النسخة التوىذا  ،و بالقرب القريبمنفكاف  ،تبارؾ وتعاىل-اٞتبار 
-أوحى اهلل  افلما دن، (للجبار( ا)مث دن) :ةىذه اللفظ الروايةىذه ففي  ، (للجبار فأوحى اهلل إىل عبده ما أوحى(

أف : األقرب، و (اٞتبار( ا)مث دن) :يف بعض النسخو  ،ما أراد إحياءه -صلى اهلل عليو وسلم-إىل النيب  -وجل عز
و القرينة اليت حرجوت -عليو الصالة والسالـ-القرب كاف من جربيل  ،من جربيل ادن -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 

رأى جربيل مرة أخرى على ىيئتو ، [ٖٔ:]النجم ُأْخَرى{}َوَلَقْد َرآُه نَ ْزَلًة  :-تبارؾ وتعاىل-قولو  وىي ،يف اآلية
 .اٟتقيقية ا١تالئكية

يف قصة فرض ، الذي أخرجو البخاري يف صحيحو -عنو رضي اهلل- ةأما من السنة فحديث مالك بن صعصعو 
رضت قلت: فُ  ؟ما صنعت :فقاؿ ،فأقبلت حىت جئت موسى ،ٜتسوف صالة رضت عليّ مث فُ )) :وفيو ،الصالة

 ،فرجعت: إىل أف قاؿ ،سرائيل أشد ا١تعاٞتة...إت بٍت ٞتعا ،ٜتسوف صالة، فقاؿ: أنا أعلم بالناس منك عليّ 
-إىل ربو  -صلى اهلل عليو وسلم-رجع النيب يمث  ،مث كرر ذلك مع موسى ،فجعلها أربعُت ،فسألتو ،إىل اهلل :يعٍت

 ،(ٖٖ)((ااٟتسنة عشرً  أجزِي، و عن عباديخففت ، و أمضيت فريضيتقد أين  :مث بعد ذلك نودي ،-تبارؾ وتعاىل
هي ف ،واٟتسنة بعشر أمثا٢تا ،ٜتس فرائض :يعٍت، وىي ٜتسوف، قاؿ: ىي ٜتسففراجعت ريب )) :يف روايةو 

عليو -فاهلل كلم موسى  ،وجل عز-أنو كالـ مباشر من اهلل  :ظاىرهف، ((ال يبدؿ القوؿ لديّ  ،ٜتسوف يف ا١تيزاف
 وىو يف السماء. -صلى اهلل عليو وسلم-وكلم النيب  ،مباشر وىو يف الطور بتكليم -ـسالال

 عز-ٖتت الكالـ من وراء حجاب ما ورد يف كتاب اهلل  ةا١تباشر وىي داخل ي٢تومن النصوص ا١تتعلقة بالكالـ اإل
الرُُّسُل }تِْلَك  :تبارؾ وتعاىل-اهلل قاؿ  ففي سورة البقرة ،وىي أربع آيات ال خامس ٢تا ،يف ثالث سور -وجل

ُهْم َمْن َكلََّم اللَُّو{  }وََكلََّم اللَُّو ُموَسى َتْكِليًما{ :ويف النساء، [ٖٕ٘: ]البقرة َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ِمن ْ
ا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُو رَبُُّو قَاَل َربّْ َأرِِني : يف األعراؼ فاآيتو  [ٗٙٔ: ]النساء  َأْنظُْر ِإلَْيَك{}َوَلمَّ

                                                 

اإلسراء برسوؿ اهلل  :(، ومسلم، كتاب اإلدياف، بابٕٖٚٓذكر ا١تالئكة، رقم: ) :البخاري، كتاب بدء ا٠تلق، باب أخرجو -ٖٖ
 .(ٕٙٔوات، وفرض الصلوات، رقم: )امإىل الس -صلى اهلل عليو وسلم-
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}َقاَل يَا ُموَسى ِإنّْي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَساََلِتي َوِبَكًَلِمي َفُخْذ َما آتَ ْيُتَك وَُكْن وكذا: ، [ٖٗٔ: ]األعراؼ
اِكرِيَن{  .[ٗٗٔ]األعراؼ:  ِمَن الشَّ

 :فيحتمل معنيُت، [ٔ٘: ]الشورى }َأْو يُ ْرِسَل َرُسوًَل{: وأما قولو
عليهم -مع األنبياء  -وجل عز-اهلل ىذه عادة ألف  ؛إىل رسوؿ بشري اأنو يرسل رسوال مالئكي   :ا١تعٌت األوؿ

  .كيرسل إليهم ا١تلَ  ،السالـ
ألف اهلل ال  ؛أف يرسل رسوال من البشر إىل نظرائو من اآلدميُت ،}َأْو يُ ْرِسَل َرُسوًَل{: ديكن أف يكوفوا١تعٌت الثاين: 

تعارض  الو  ،فهي ٖتتمل ا١تعنيُت، يبشرىمو  لينذرىم ؛إمنا يرسل منهم رسوال، و واحد من بٍت آدـكل يوحي إىل  
  .فكالمها صحيح ،بينهما

أذكرىا ، بصور متعددة -صلى اهلل عليو وسلم-يأيت للنيب  ،؟-صلى اهلل عليو وسلم-كيف يأيت للنيب ك  ا١تلَ ىذا و 
 اهلل على نبينا ٤تمد، وآلو، وصحبو.واهلل أعلم، وصلى  ،عز وجل-يف الدرس القادـ بإذف اهلل 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 المهمات في علوم القرآن

 نزول القرآن -لب العلم ط
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 ،احلمد هلل رب العادلُت، والصبلة والسبلم على أشرف األنبياء وادلرسلُت، نبينا زلمد، وعلى آلو، وصحبو أمجعُت

 :أما بعد
أن ىذه الدورات والدروس اليت ربضروهنا، ىي: عمل صاٌف  :، وىيبقضية أظن أهنا مهمة أذكِّرأن أبدأ  فقبل

ل من حص   كلسواء يف ذ ،إذا كان لئلنسان فيو نية ،غلزيكم عليو اجلزاء األوىف -عز وجل-واهلل  ،ذبتمعون عليو
بعد الفرائض أفضل وأشرف  بلً وال أعلم عم ،من أجل العبادات :ل، فكلكم يف عبادة، وىيصِّ َف ػلُ و أ االعلم شيئً 

 هذه واحدة.فشلا أنتم فيو، 
 األمر اآلخر: أن ىذه الدروس وىذه الدورات َف تعقد من أجل زبريج علماء، وإظلا كما قيل:

 على قدر القرائح والفهوم *** ولكن تأخذ األذىان منو
 .عز وجل-فكل إنسان حبسب ما أعطاه اهلل 

مث  ،يفهم منها كل واحد حبسب ما أعطاه اهلل من الفهوم وادلدارك ،وميسرةفهذه دروس دبختلف العلوم مبسطة 
يستطيع الواحد منكم أن يسلك الطريق، وأن يسَت على اجلادة، وأن يستمر يف التحصيل، وأن يتتبع  بعد ذلك

و جد إذا كان ل ،اكثَتً   بلً أىل العلم، وأن ينظر يف الكتب، وأن يسأل، وأن يناقش، مث بعد ذلك ػلصل ربصي
على قدر  ،-عز وجل-وتشمَت مع ذىن ونية، ولكن كل إنسان يف مثل ىذه اجملالس يأخذ حبسب ما أعطاه اهلل 

ل، أَ س  مث بعد ذلك نُ  ،فهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة، وَف نعقد ىذه الدورات من أجل أن طلرج علماء ،ذهأخ
 .الدورات من أجل ىذالم تعقد ىذه ف ؟أين ىؤالء العلماء الذين زبرجوا :يقالو 

ويستفيد  ،أن من حضرىا يستفيد علما :ر اليت ينبغي التنبو ذلا يف مثل ىذه الدورات واجملالسو مث أيضا من األم
ويذكره اهلل يف من  ،وتغشاه السكينة ،وربفو ادلبلئكة بأجنحتها ،وصحبة صاحلة ،ودال ومستا اويستفيد ىدي ،اأدب

 ؟!وأي اجملالس ػلصل فيها مثل ىذه الفضائل سوى رلالس العلم ،فورا لوعنده، وقد يقوم من ىذا اجمللس مغ
إلف و  ،ورببيبو للنفوس ،إحياء العلم :نإضافة إُف ما يف ىذه الدروس والدورات م ،فهذه األمور ينبغي أن تبلحظ

ويًتبون ىذه الًتبية  ،ويدونون ،وػلضرون ،حينما ػلملون الكتاب والقلمذلذه اجملالس، الشباب يف مقتبل العمر 
 ،ػلمل كتابا :وىو ،هذا يكفي أن ػلضر الشاب يف مقتبل عمرهفمن أرقى وأفضل مراتب الًتبية،  :اليت ىي



ويتعلم أشياء كثَتة شلا يتعلق باإللقاء وطريقة  ،فيتعلم األدب والتواضع ،ػلمل كتابا :وىو ،وكذلك ػلضر الكبَت
وانظروا أنتم يف  ،ة اجمللس أشياء كثَتة جدا يف الفهم ال ربصل لو إذا قرأ يف بيتوم، مث ػلصل لو من بركل  والتعَ  التعليم

 بُت ادلغرب والعشاء لو جلست يف بيتك كيف تفر  عليك الوقت، بينما أنت ىنا قد ذبد أن ىذا الوقت اليسَت
 ،ئدفانظر ماذا تقضي أنت من الفوا ،وىذا ال ػلصل إذا خرج اإلنسان من ادلسجد ،ىذا الوقت يف غاية الطول

وىكذا األوقات األخرى  ،وقت قصَت :فهو ،وانظر ماذا يقضي كثَت من الناس يف مثل ىذا الوقت خارج ادلسجد
ولذلك أحث اإلخوان على ؛ فيحصل لو من أنواع الربكات شيء كثَت ،اليت ػلضرىا اإلنسان يف رلالس العلم

 ،واآلفات والفنت ،عاصما ذلم من كثَت من الشرور -عز وجل-بإذن اهلل ويكون ذلك  ،احلرص على رلالس العلم
فهذه أمور  ،تبارك وتعاُف-وما أشبو ذلك شلن يقطعون عليهم سَتىم إُف اهلل  ،وقطاع الطر  ،وبنيات الطريق

 مهمة.
 :قالف ،عند موتو -رضي اهلل عنو-بن جبل  وأما من َف يعتد ثٍت الركب يف رلالس العلم اليت بكى عليها معاذ

ويتعلم   ،ثٍت ركبتووي ،من َف يعتد على ىذه اجملالس ،(1)"مزامحة العلماء بالركب :وذكر منها ،أبكي على ثبلث"
يتطاول فيو  ،فإنو ػلصل ربصيبل مع خلل كثَت يف األدب ،ل من الكتبفإنو وإن حص   ،كيف يتواضع ويتأدب

ال من السلف وال من  ،وال ؽلؤل عينو أحد ،-عز وجل-ويًتفع ويتكرب ويتعاُف على عباد اهلل  ،على الكبَت والصغَت
، بينما إذا تعلم الطالب  وينتقص ذاك ،وينتقد ىذا ،ويقع يف عرض ىذا ،ويلمز ىذا ،يغمز ىذا :فهو ،اخللف

يتكلم بأدب، وػلفظ ارتفعت عنو كثَت من ىذه اآلفات، فإذا تكلم  ،اجملالس وكيف ػلضر ىذه ،كيف يتأدب
ل من حضر رلالس صِّ عن فائدة أو عن رللس علم، فكم ػلُ  وال يتكرب ،وال يًتفع ،، ويراقب حركاتو وسكناتوولسان

وصلى اهلل على  ،يف مثل ىذه اجملالس أن يبارك لنا ولكم -عز وجل-العلم يف ادلساجد من خَت كثَت، أسأل اهلل 
 وصحبو. ،وعلى آلو ،نبينا زلمد
 :تبارك وتعاُف-وىي قولو  ،فكنا نتحدث عن آية الشورى ،بقي من موضوعنا السابق بقية يسَتة :أقول بعد ذلك

 فَ ُيوِحَي بِِإْذنِِو َما َيَشاُء{ َّلً }َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكلَّْمُو اللَُّو ِإَّلَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو يُ ْرِسَل َرُسو 
 .واإلذلام ،والنفث يف الروع ،الرؤيا الصاحلة :يشمل ،{ِإَّلَّ َوْحًيا}[، وقلنا إن قولو: 51:]الشورى

 .التكليم اإلالىي ادلباشر :يتضمن ،{َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجابٍ }وقولو: 

                                                 

(، وابن أيب الدنيا يف احملتضرين 1111، برقم )عنو اهلل رضي-(، أخبار معاذ بن جبل 148أخرجو أمحد يف الزىد )ص: - 1
عبد ربو األندلسي يف العقد الفريد (، وابن 127تعزية النفس عند االحتضار بالصرب واالحتساب، برقم )باب: (، 111)ص:

(، وابن اجلوزي يف صفة الصفوة 1/239( القول عند ادلوت، وأبو نعيم يف حلية األولياء )3/184(، العقد الفريد )3/184)
 (، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس.1/191)



 أو أن يرسل رسوال بشريا إُف ،أي: أن يرسل رسوال من ادلبلئكة إُف رسول من البشر، {َّلً َأْو يُ ْرِسَل َرُسو }وقولو: 
 .تبارك وتعاُف-وإظلا يرسل رسوال إليهم ؼلاطبهم دبا أراد اهلل  ،ألن اهلل ال ؼلاطب الناس فيما أراد منهمالناس؛ 

 
َ
 :الصور ىيهذه ، فيأتيو بصور متعددة ،-صلى اهلل عليو وسلم-أو قل لنبينا  ،حينما يأيت للرسول البشري كلَ وادل

ادلرة ، مرتُت -صلى اهلل عليو وسلم-وقد حصل ذلك للنيب ، أن يأتيو على صورتو احلقيقية :منهااألوُف الصورة 
كما يف حديث   ،أو عرش بُت السماء واألرض ،على كرسي -صلى اهلل عليو وسلم-أنو رآه النيب : وىي، األوُف

[، 14-13]النجم: ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمْنتَ َهى{}َوَلَقْد رَآُه نَ ْزَلًة ُأْخَرى *  :-عز وجل- جابر الذي يفسر قول اهلل
أنا أمشي  افبين))كما يف حديث جابر:  ،يف األرضكانت   :ادلرة األوُفو  ،عند سدرة ادلنتهى: ادلرة الثانية ىيهذه ف

على كرسي بُت السماء حبراء جالس  ينذا ادللك الذي جاءإف ،فرفعت رأسي ،السماء منمسعت صوتا 
عليو -جربيل  :يعٍت ،عرش يف اذلواءعلى ذا ىو قاعد إف ،فرفعت رأسي ،مث نوديت)) :ويف رواية ،(2)(األرض(و 
وقد حصل ذلك للنيب  ،أن يأيت على صورتو احلقيقية :هذه ىي احلالة األوُف، ف(3)((فأخذتٍت رجفة شديدة ،مسبلال
 .مرتُت -صلى اهلل عليو وسلم-
صلى اهلل عليو -رى بعض اآلثار على النيب ولكن تُ  ،صلى اهلل عليو وسلم-يراه النيب  أن يأتيو وال :الثانيةلصورة ا

كانوا يسمعون عند وجو  -مرضي اهلل عنه-فالصحابة  ،رىولكن جربيل ال يُ  ،مع بعض األصواتس  وقد تُ  ،وسلم
عليو الصبلة -يسمعون صوتا كدوي النحل عند وجهو  ،إذا نزل عليو جربيل -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 

ن أ :ارضي اهلل عنه-حديث عائشة  :ويدل على ذلك ،شايتويتفصد العر  من جبينو يف اليوم ال ،والسبلم
فقال النيب  كيف يأتيك الوحي؟  !فقال: يا رسول اهلل ،-صلى اهلل عليو وسلم-احلارث بن ىشام سأل رسول اهلل 

صم عٍت وقد وعيت ما فيف ،أشد علي :وىو ،صلصلة اجلرس :أحيانا يأتيٍت مثل)) :صلى اهلل عليو وسلم-
 :وىو، للحارث بن ىشام نيةاحلالة الثا -صلى اهلل عليو وسلم-وذكر النيب  ،يأيت مثل صلصلة اجلرس، (4)((قال

 .فيعي ما يقول ،فيكلمو ،أن يأتيو على ىيئة رجل
ة لصلأن يأتيو على مثل ص :احلالة األوُف ادلذكورة يف حديث احلارث بن ىشام، ىنا وأتيفاحلاصل أن احلالة اليت ت

 ،صوت متداركي: والصلصلة ى ،يسمع صوتا كصلصلة اجلرس -صلى اهلل عليو وسلم-أن النيب  :يعٍت، اجلرس
 .ىو اجللجل ،اجلرس معروف، و وىو معروف

                                                 

(، ومسلم،  4عليو وسلم؟، برقم )صلى اهلل -أخرجو البخاري، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إُف رسول اهلل  - 2
 (.161صلى اهلل عليو وسلم، برقم )-بدء الوحي إُف رسول اهلل باب: كتاب اإلؽلان، 

 (.161، برقم )-صلى اهلل عليو وسلم-بدء الوحي إُف رسول اهلل باب: أخرجو مسلم، كتاب اإلؽلان،  - 3
(، ومسلم،  2؟، برقم )-صلى اهلل عليو وسلم-ول اهلل أخرجو البخاري، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إُف رس - 4

 (.2333يف الربد وحُت يأتيو الوحي، برقم ) -صلى اهلل عليو وسلم-عر  النيب باب: كتاب الفضائل، 



النحل  زوالصحابة يسمعون كأزي ،يسمع ىذا الصوت -صلى اهلل عليو وسلم-ن النيب إ :بعض أىل العلم يقولونو 
-لنيب لوبالنسبة  ، كدوي النحل،النحل صوتالنسبة إليهم يسمعون بف ،(5)عليو الصبلة والسبلم-عند وجهو 

 .يسمع صوتا كصلصلة اجلرس -صلى اهلل عليو وسلم
صلى اهلل عليو -كان النيب ))أنو قال:  -رضي اهلل عنو-حديث عمر بن اخلطاب  اأيضً وشلا يدل على ذلك 

 :فقرأ ،مث سري عنو ،فمكثنا ساعة ،اومً يل عليو زِ ن  فأُ  ،إذا نزل عليو الوحي يسمع عند وجهو كدوي النحل -وسلم
نيب كان ))قال:  -رضي اهلل عنو-وكذلك حديث عبادة بن الصامت  ،(6)(([1:]ادلؤمنون }َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن{

 .(7)((د لو وجهوب  رَ وت َ لذلك،  بَ رِ كَ   :إذا نزل عليو -صلى اهلل عليو وسلم-اهلل 
إن جبينو و  صم عنوففي ،ولقد رأيتو ينزل عليو الوحي يف اليوم الشديد الربد)) :هارضي اهلل عن-قالت عائشة و 

 .عليو الصبلة والسبلم-إُف رسول اهلل  الغالب من احلاالت اليت كان يأيت هبا جربيل :ىو وىذا، (8)((ليتفصد عرقا
حديث  :يدل على ذلكو  ،صورة رجلعلى أو  ،على ىيئة -صلى اهلل عليو وسلم-لنيب ل يأيتاحلالة الثالثة: أن 

فأعي ما  ،فيكلمٍت، رجبل ))وأحيانا يتمثل ِف ادللكوفيو:  ،هارضي اهلل عن-عائشة  احلارث بن ىشام الذي روتو
 .(9)((يقول

 ةيف صورة دحي -اهلل عليو وسلمصلى -كان جربيل يأيت النيب )) :-رضي اهلل عنهما-ر عمابن وكذا حديث 
وىو ما يعرف  ،-رضي اهلل عنو- حديث عمروكذلك يأيت يف صورتو، ف ،وىو رجل من الصحابة، (11)((الكليب

ال يعرفو منهم  ،شديد سواد الشعر ،شديد بياض الثياب ،ا جاء جربيل يف ىيئة رجل: دلحبديث جربيل ادلشهور
حيث : يف طفولتو -صلى اهلل عليو وسلم-ما وقع للنيب  :اذلك أيضً ومن ، (11)روال يرى عليو أثر السف ،أحد

                                                 

(، 3173ومن سورة ادلؤمنون، برقم )باب: صلى اهلل عليو وسلم، -أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآن عن رسول اهلل  - 5
 (.4352(، برقم )632باين يف ضعيف اجلامع الصغَت وزيادتو )ص:وضعفو األل

(، 3173ومن سورة ادلؤمنون، برقم )باب: صلى اهلل عليو وسلم، -أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآن عن رسول اهلل  - 6
 (.4352(، برقم )632وضعفو األلباين يف ضعيف اجلامع الصغَت وزيادتو )ص:

 (.2334يف الربد وحُت يأتيو الوحي، برقم ) -صلى اهلل عليو وسلم-عر  النيب باب: فضائل، أخرجو مسلم، كتاب ال - 7
 (.2صلى اهلل عليو وسلم؟، برقم )-كيف كان بدء الوحي إُف رسول اهلل باب:  أخرجو البخاري، كتاب بدء الوحي،  - 8
(، ومسلم،  2صلى اهلل عليو وسلم؟، برقم )- كيف كان بدء الوحي إُف رسول اهللباب:  أخرجو البخاري، كتاب بدء الوحي،  - 9

 (.2333يف الربد وحُت يأتيو الوحي، برقم ) -صلى اهلل عليو وسلم-عر  النيب باب: كتاب الفضائل، 
(، وقال زلققو ادلسند: "إسناده صحيح على شرط مسلم"، وانظر: سلسلة 5857أخرجو أمحد يف ادلسند، برقم ) - 11

 (.1111برقم ) (،3/114) ث الصحيحةاألحادي
 (.8معرفة اإلؽلان، واإلسبلم، والقدر وعبلمة الساعة، برقم )باب: أخرجو مسلم، كتاب اإلؽلان،  - 11



ا يستدل بو على ىذه فهذا كلو شل، (12)ثاحلدي ،...-صلى اهلل عليو وسلم- فشقا صدر النيب ،جاءه رجبلن
 .ةاحلال

عن كيفية رليء الوحي إليو؛  -صلى اهلل عليو وسلم- وىو: أن احلارث بن ىشام عندما سأل النيب ،ىنا سؤالو 
مع أن ىناك بعض الصور ، صورة رجلعلى صلصلة اجلرس، و ك: بصورتُت -صلى اهلل عليو وسلم-أجابو النيب 

والتكليم ببل واسطة،  كدوي النحل، والنفث يف الروع، واإلذلام، والرؤيا،: من صفات الوحي وحاالتو األخرى
َف فيما سبق  ر ذكرناىابصورتو احلقيقية، فهذه مخس صو  -عليو وسلمصلى اهلل -إُف النيب وكذلك رليء جربيل 

صلى اهلل عليو -فلماذا ذكر لو النيب  ،-صلى اهلل عليو وسلم-ترد يف حديث احلارث بن ىشام دلا سأل النيب 
 ؟حالتُت فقط -وسلم

 .بالغالب، فيمكن أن يقال ىذا -صلى اهلل عليو وسلم-سألو فأجابو النيب  ،ألهنا ىي الغالبفيقال: 
؛ ألن (13)وإن قالو بعض أىل العلم، عد، بل ىو غلطما ذكر وقع بعد سؤال احلارث بن ىشام؛ وىذا فيو بُ  أن وأ

احلارث بن ىشام كانت ة وقصة، احلقيقية يف أول النزول يف مك بصورتو -صلى اهلل عليو وسلم-جربيل جاء للنيب 
صلى اهلل عليو -أسلم عام الفتح، دلا دخل النيب  -عنو رضي اهلل-يف أواخر العهد ادلدين، ألن احلارث بن ىشام 

 .فهذا اجلواب ال يصلح ،صلى اهلل عليو وسلم-، وىذا يف أواخر حياة النيب مكة فاربا -وسلم
ألن ذلك نادر،  مثبل؛ ك حينما يأيت بصورتو احلقيقيةَف يذكر صورة ادلل -صلى اهلل عليو وسلم-ن النيب أو أ
: وال غرابة فيها، وإظلا سألو ألن ىذه أمور قد تقع؛ اإلذلام والرؤيا -صلى اهلل عليو وسلم- نيب: َف يذكر الاوأيضً 

كيف  أو؟ -صلى اهلل عليو وسلم-رسول اهلل ك فيوحي إليو بالوحي الذي تظهر آثاره على كيف يأيت إليو ادللَ 
الرؤيا كذلك و فيقع للناس، أما اإلذلام ؟ -عليو الصبلة والسبلم- الناس سوى رسول اهلل إُف يأتيو بصورة ال يأيت هبا

 .َف يسأل عن ذلك :فهو، الصاحلة
 ؛-صلى اهلل عليو وسلم-ذكرىا النيب  نحل ال يتعارض مع صلصلة اجلرس اليت: بأن دوي الاوؽلكن أن يقال أيضً 

أن يعاد إُف النفث يف الر وع، ا ؽلكن أن ػلمل كذىو  ،تبارك وتعاُف-والعلم عند اهلل ، لبلعتبار اليت ذكرتو فيما سبق
الذي  ،ة صلصلة اجلرسفبصأن يأيت ب ،عن طريقإما  ،يأتيو ادللك فينفث يف ُروعويمكن أن ف، حدى احلالتُتإ

ال  -صلى اهلل عليو وسلم-مث ينفث يف ُروع النيب  ،أو يأيت على ىيئة رجل ،-صلى اهلل عليو وسلم-يسمعو النيب 
 .-تبارك وتعاُف-والعلم عند اهلل ، األحاديث ربتملو، و مانع من ذلك

                                                 

(، ومسلم،  7517[، برقم )164]النساء: }وََكلََّم اللَُّو ُموَسى َتْكِليًما{قولو: باب: أخرجو البخاري، كتاب التوحيد،  - 12
 (.162إُف السماوات، وفرض الصلوات، برقم ) -صلى اهلل عليو وسلم-اهلل اإلسراء برسول باب: كتاب اإلؽلان، 
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التكليم  :وال رلرد اإلذلام، وىكذا ،ال رلرد الرؤيا ،ن صفة الوحي الذي يأيت حبامل: عالسؤاليكون وؽلكن أن 
 .فإنو َف يسأل عن ذلك ،م ليلة ادلعراجكالتكلي  ،اإلذلي ادلباشر

أو  ،أن يكون  سأل عن احلاالت اليت يأيت هبا ادللك يف اليقظة، فتخرج من ذلك الرؤيا الصاحلة :وىناك احتمال
يف اجلواب عن ىذا  -رمحهم اهلل-فهذه احتماالت يذكرىا العلماء ، ن بعض احلاالت ال زبفى على السائلأل

 اإلشكال.
أمجع آية يف : ىي: قلناضمنت األنواع اخلمسة اليت ذكرناىا، و وىو: أن آية الشورى ت ،آخر الً سؤابعد ذلك أورد 

ن ، أالنيب من األنبياء كتابً  -عز وجل-أن يكتب اهلل  :من أنواع الوحيىنا سؤال، وىو: أن أنواع الوحي، لكن 
 فيها؛ فما اجلواب عن ذلك؟وىذا َف يرد يف آية الشورى فيما يتبادر دلن نظر ، اينزل عليو كتابً 

أنو أنزل التوراة على ب: أخرب -عز وجل-واهلل ، شك فيها ثابتة الىذه  ،إنزال الكتبو  يقال: إن مسألة الكتابةف
َنا َلُو ِفي اْْلَْلَواِح ِمْن ُكلّْ  قال: يف سورة األعراف، لو هاكتبأنو  و  ،يف األلواح -السبلمالصبلة و عليو -موسى  }وََكَتب ْ

ٍة َوْأُمْر ق َ  لً َمْوِعَظًة َوتَ ْفِصيَشْيٍء   .[145]األعراف: {ْوَمَك يَْأُخُذوا بَِأْحَسِنَهاِلُكلّْ َشْيٍء َفُخْذَىا بُِقوَّ
ِس َأِخيِو َيُجرُُّه }َوَأْلَقى اْْلَْلَواَح َوَأَخَذ ِبَرأْ  :صلى اهلل عليو وسلم-عن موسى  -تبارك وتعاُف-وكذلك يف قولو 

ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اْْلَْلَواَح َوفِ وكذا يف قولو:  ،[151:]األعراف {ِإلَْيوِ  ي ُنْسَخِتَها ُىًدى }َوَلمَّ
وكتب التوراة  ،وغرس جنة عدن بيده ،إن اهلل خلق آدم بيده)) احلديث: ويف، [154:]األعراف َورَْحَمٌة{

َنا  :-تبارك وتعاُف-وكذلك يف قولو ، بدليل ىذا احلديث ،التوراة :األلواح األقرب أهنا ىي وىذه ،(14)(بيده( }وََكَتب ْ
 .[145]األعراف: {ِلُكلّْ َشْيءٍ  لً َلُو ِفي اْْلَْلَواِح ِمْن ُكلّْ َشْيٍء َمْوِعظًَة َوتَ ْفِصي

 :لكن ؽلكن أن يقال يف اجلواب ،وىذا فيو نظر ،(15)رالوصايا العش :ن األلواح ىيإ :أىل العلم يقولون وبعض

                                                 

(، 1458عز وجل، برقم )-فضل ذكر اهلل باب: (، 1/512انظر: الزىد والرقائق البن ادلبارك والزىد لنعيم بن محاد ) - 14
-اإلؽلان بأن اهلل باب: عليو السبلم، -كلم موسى   -عز وجل-(، كتاب اإلؽلان والتصديق بأن اهلل 3/1185والشريعة لآلجري )

ائر بيده وخط التوراة دلوسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل: العرش، والقلم، وقال لس -عليو السبلم-خلق آدم  -عز وجل
(، وصفة اجلنة أليب نعيم األصبهاين 5/1555(، والعظمة أليب الشيخ األصبهاين )759اخللق: كن فكان، فسبحانو، برقم )

(، 7/311(، اإلبانة الكربى البن بطة )23إياىا بعد اخللق بالكبلم، برقم ) -عز وجل-(، ذكر خلق اجلنة وأمر اهلل 1/48)
(، وقال األلباين: وإسناده 231) :آدم بيده، وجنة عدن بيده، وقبل العرش والقلم، برقمخلق  -عز وجل-اإلؽلان بأن اهلل باب: 

 (.114(، برقم )131-129صحيح، يف سلتصر العلو للعلي العظيم )ص:
 (.9/96انظر: التحرير والتنوير ) - 15



[، فاآلية تكلمت عن طر  51:]الشورى }َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكلَّْمُو اللَُّو ِإَّلَّ َوْحًيا{: بأنو يؤخذ من نفس اآلية
وؽلكن ، ؽلكن أن يقال ىذا، وما تكلمت عن الكتابة ،-صلى اهلل عليهم وسلم-نبيائو أل -وجل عز-تكليم اهلل 

 .ىذا اجلواب اأن يناقش أيضً 
، لون من الكبلم :فهي ،يقال، دلن أراد أن يرد ىذا اجلواب، ويقول: إن الكتابة ىي: أحد اللسانيُتوؽلكن أن 

يكون عن طريق الوحي، وؽلكن أن يكون إٍف، أن  }َأْن يَُكلَّْمُو اللَُّو ِإَّلَّ َوْحًيا{يف قولو:  إن الكبلم: ؽلكن أن يقال
 منو الكتابة.

ا مإ ،[51:]الشورى َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلَّْمُو اللَُّو ِإَّلَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب{}َوَما  الكبلم يف قولو:  أو يقال:
}َأْو يُ ْرِسَل : يف قولو بلً فيكون داخ ،أو بالتوراة ،فيكون ادللك قد جاء هبذه األلواح ،يرسل رسوالأن أو  ة،باشر م

 .{َّلً }َأْو يُ ْرِسَل َرُسو : تدخل ربت قولو أو ،}ِإَّلَّ َوْحًيا{: إما تدخل ربت قولو :فهي، [51:]الشورى {َّلً َرُسو 
 .واهلل تعاُف أعلم-، أوذلا ، كما يدل عليوإن اآلية تكلمت عن الكبلم :وؽلكن أن يقال

 .نزول القرآن: باويعرب عنو أيضً  ،تنزالت القرآنالكبلم على:  :وىو ،بعد ذلك أنتقل إُف موضوع آخر
َلِة  يقول:و  ،[185:]البقرة }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِو اْلُقْرآُن{ :يقول -عز وجل-اهلل  }ِإنَّا أَنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ

}َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِو : يف شهر رمضانو عن نزول -عز وجل-أخرب اهلل القرآن ف، [1]القدر: اْلَقْدِر{
الدنيا ليلة  يلة القدر، فالقرآن نزل إُف مساءل :وىي ،الليلة اليت أنزل القرآن فيها أخرب عن[، و 185]البقرة: اْلُقْرآُن{

، مخس وعشرين سنة ثبلث وعشرين سنة، أو أو، عشرين سنة :القدر مجلة واحدة، مث نزل بعد ذلك منجما يف
عن  اوهبذا تعرف جوابً  ،بعد البعثة يف مكة -صلى اهلل عليو وسلم-على حسب اخلبلف يف مدة إقامة النيب 

َلِة اْلَقْدِر{ أن اهلل تعاُف قال: :وىو ،إشكال لردبا يرد }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي  وقال:[، 1]القدر: }ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ
ة، وذي لشهور يف ربيع، وذي القعدالقرآن نزل على اللياِف واأليام وا مع أن[، 185:]البقرة أُْنِزَل ِفيِو اْلُقْرآُن{
 .ليلة القدر ويف غَت ليلة القدر يف رمضان وغَت رمضان، ويف، ويف أماكن سلتلفة، و احلجة، وغَت ذلك

نزل مفرقا يف األيام بعد ذلك الدنيا، مث  منو؛ أنو نزل مجلًة إُف مساء بإنزالو يف شهر رمضان ويف ليلة القدر ن:إذ
ليلة القدر مجلة واحدة إُف  أنزل القرآن يف": متعددة أنو قالمن طر   اللياِف ادلختلفة، وقد صح عن ابن عباسو 

 ،(16)بعضو يف أثر بعض" -صلى اهلل عليو وسلم-وكان دبواقع النجوم، وكان اهلل ينزلو على رسولو  ،الدنيا مساء
 .ابن عباسوىذا ثابت عن 

                                                 

 ؼلرجاه"، والبيهقي يف (، وقال: "ىذا حديث صحيح على شرط الشيخُت وَف3958أخرجو احلاكم يف ادلستدرك، برقم ) - 16
(، 11511(، والنسائي يف السنن الكربى، برقم )8521فضل ليلة القدر، برقم )باب: (، كتاب الصيام، 4/514السنن الكربى )

 (.12426(، برقم )12/44والطرباين يف ادلعجم الكبَت )



 ،القدر، مث أنزل بعد ذلك بعشرين سنةأنزل القرآن يف ليلة واحدة إُف مساء الدنيا ليلة وكذلك جاء عنو أنو قال: "
َناَك بِاْلَحقّْ َوَأْحَسَن تَ ْفِسيًرا{: مث قرأ }َوقُ ْرآنًا فَ َرقْ َناُه لِتَ ْقَرَأُه َعَلى : وقرأ، [33:]الفرقان }َوََّل يَْأتُوَنَك ِبَمَثٍل ِإَّلَّ ِجئ ْ

 .(17)[116:]اإلسراء {لً النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونَ زَّْلَناُه تَ ْنزِي
فجعل جربيل ينزل بو على  ،فوضع يف بيت العزة من السماء الدنيا ،"ُفِصل القرآن من الذكر عنو أنو قال:وصح 
 .(18)"-صلى اهلل عليو وسلم-النيب 

مث  ،أنزل القرآن يف ليلة القدر يف شهر رمضان إُف مساء الدنيا مجلة واحدة" وجاء بإسناد حسن أيضا عنو أنو قال:
"أنزل القرآن مجلة واحدة حىت وضع يف بيت العزة يف السماء ، وأيضا بإسناد حسن عنو أنو قال: (19)أنزل صلوما"

، وبإسناد حسن أيضا (21)أعماذلم"جبواب كبلم العباد و  -صلى اهلل عليو وسلم-ونزلو جربيل على زلمد  ،الدنيا
 .(21)"بلً مث جعل ينزلو تنزي ،فوضعو يف بيت العزة ،دفع إُف جربيل يف ليلة القدر مجلة واحدة" عنو قال:

 ؛عنها وال غلوز العدول، تدل على ىذا ادلعٌت -ماعنه رضي اهلل- فهذه الروايات اليت ثبتت عن عبد اهلل بن عباس
 .ألن ذلك ال يقال من جهة الرأيو  ؛صلى اهلل عليو وسلم-ألن ذلا حكم الرفع إُف النيب 

صلى -أن أول ما نزل على النيب و  بأن اهلل أنزل القرآن إُف مساء الدنيا يف رمضان يف ليلة القدر، :وال مانع أن يقال
إن كان ال ، و أن يقالمن هذا ال مانع فيف رمضان يف ليلة القدر،  اأيضً كان   امن القرآن أيضً  -اهلل عليو وسلم

 :؛ ألن بعضهم محل قولو-معنه رضي اهلل-يقطع بو، وهبذا غلمع بُت بعض األقوال اليت وردت عن بعض السلف 
َلِة اْلَقْدِر{و ،[185:]البقرة {ِذي أُْنِزَل ِفيِو اْلُقْرآنُ }َشْهُر َرَمَضاَن الَّ  على أن اهلل  ،[1:]القدر }ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ

فيمكن أن غلمع بُت ىذه األقوال فيقال: اهلل أنزلو مجلة إُف مساء  ،صلى اهلل عليو وسلم-ابتدأ إنزالو على النيب 
أيضا يف  -صلى اهلل عليو وسلم-الدنيا يف ليلة القدر يف رمضان، وػلتمل أن يكون ابتدأ اهلل إنزالو إُف النيب 

 ة.يف األيام واللياِف ادلختلف -صلى اهلل عليو وسلم-مث صار ينزل على النيب  ،رمضان يف ليلة القدر
وىذه مسألة من  ؟عليو السبلم-ن أين أخذه جربيل مإذا قلنا: إن اهلل أنزلو يف ليلة القدر إُف مساء الدنيا، فو 

جلماعة: أن جربيل مسع وا أىل السنة فعقيدة، ادلسائل ادلهمة اليت بٌت عليها أىل السنة اعتقادىم يف ىذه القضية

                                                 

 َف ؼلرجاه".(، وقال: "ىذا حديث صحيح اإلسناد، و 2879أخرجو احلاكم يف ادلستدرك، برقم ) - 17
(، واحلاكم يف ادلستدرك 12381(، والطرباين يف ادلعجم الكبَت، برقم )7937أخرجو النسائي يف السنن الكربى، برقم ) - 18

 (، وقال: "ىذا حديث صحيح اإلسناد، وَف ؼلرجاه".2881على الصحيحُت، برقم )
 (.1479وسط، برقم )(، ويف ادلعجم األ11839أخرجو الطرباين يف ادلعجم الكبَت، برقم ) - 19
 (.12382(، والطرباين يف ادلعجم الكبَت، برقم )19425( برقم )11/3452أخرجو ابن أيب حامت يف تفسَته ) - 21
(، وانظر اإلتقان 31191(، كتاب فضائل القرآن، يف القرآن مىت نزل؟، برقم )6/144أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو ) - 21

 (.1/147يف علوم القرآن )



وقد يسأل البعض فيقول: إذا كان مسعو من  ،-اهلل عليو وسلم صلى-نزل بو على النيب و  القرآن من اهلل مباشرًة،
 {* ِفي َلْوٍح َمْحُفوظٍ ْرآٌن َمِجيٌد ق ُ } :عن القرآن بأنو -عز وجل-ما قال اهلل ، فلماذا نزل يف اللوح احملفوظ، كاهلل

َرٍة *  :ودلاذا جعلو ؟[22-21]الربوج:  بِأَْيِدي َسَفَرٍة * ِكَراٍم بَ َررٍَة{}ِفي ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة * َمْرُفوَعٍة ُمَطهَّ
 يف بيت العزة يف مساء الدنيا؟ -عز وجل-ودلاذا جعلو اهلل  ؟[16-13]عبس:

يف اللوح  -عز وجل-حينما كتبو اهلل  :هبذا القرآن، فهو -عز وجل-فنقول: ىذا يدل على مزيد عناية اهلل 
تبارك -ال ؽلنع ذلك من أن جربيل يسمعو من اهلل و  الدنيا،لو إُف بيت العزة يف مساء احملفوظ َف ؽلنع ذلك من إنزا

 مباشرة. -وتعاُف
وىذه الكلمة تدل على ىذا ادلعٌت جبميع ، نزول من أعلى، كما يدل عليو ظاىرىا  ،نزول :تدل على وكلمة التنزيل
ُف استعماالت ىذه عن إنزالو، وننظر إ -عز وجل-وضلن حينما ننظر إُف القرآن حينما ػلدثنا اهلل  استعماالهتا،

 ؛ صلد أن ذلك على ثبلثة أنواع ال رابع ذلا:عز وجل-يف كتاب اهلل  ،النزول :اللفظة
 أن يضيف ذلك إليو سبحانو. أي: ،سبحانو وتعاُف-النوع األول: اإلخبار بأن الشيء منزل منو 

 كالسماء وغَتىا.  ،أو بشيء آخر ،الثاين: أن يقيده بأمر آخر
 أن يطلقو من غَت قيد. :الثالث: وىو

عز -بأنو منو؛ فلم يرد يف مجيع ادلواضع يف كتاب اهلل  -عز وجل-اإلنزال الذي قيده اهلل  :وىو، أما النوع األول
}َوالَِّذيَن  :-تبارك وتعاُف-كقولو   ،؛ إال يف إنزال القرآن فقط، واآليات اليت يف ىذا ادلعٌت كثَتة جدا-وجل

َناُىُم اْلِكَتاَب  }ُقْل نَ زََّلُو من السماء، وكقولو:  :، وَف يقل[114]األنعام: {نَ زٌَّل ِمْن رَبَّْك بِاْلَحقّْ يَ ْعَلُموَن َأنَُّو مُ آتَ ي ْ
 }تَ ْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّو اْلَعزِيِز اْلَحِكيِم{وىكذا يف قولو: ، [112]النحل: {ُقُدِس ِمْن رَبَّْك بِاْلَحقّْ ُروُح الْ 
 وىكذا أيضا يف سائر ادلواضع اليت من ىذا القبيل. ،[1:]الزمر

تبارك -كقولو   ،اإلخبار بأن ىذا أنزل من السماء :ما كان اإلنزال فيو بقيد، لكن بقيد آخر؛ مثل :الثايننوع وال
َماِء َماءً }فَأَ  :مثبل عن ادلطر -وتعاُف  :مطلق العلو، والسحاب يقال لو :وادلقصود، [22]احلجر: {نْ َزْلَنا ِمَن السَّ

 كما قال الشاعر:،  مساء
 إن كانوا غضاباو  رعيناه *** إذا نزل السماء بأرض قوم

فحينما ؼلرب ، [69:]الواقعة {َأنْ َزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزنِ  }َأَأنْ ُتمْ  شلا يفسر ىذا ادلعٌت: -تبارك وتعاُف-قولو يف كذلك و 
من ، [43:]النور }فَ تَ َرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخَلِلِو{ :من السحاب، وكقولو :يعٍت، عن إنزال ادلطر من السماء

 .خبلل السحاب



نْ َعاِم مََمانَِيَة }َوَأنْ َزَل َلُكْم ِمَن اْْلَ  :كقولو  ،عن بعض األشياء أنو أنزذلا بقيد -تبارك وتعاُف-وىكذا حينما أخرب اهلل 
}َوَأنْ َزَل َلُكْم ِمَن اْْلَنْ َعاِم  شلا يصلح ىنا أن يكون شاىدا: ،يف اآلية على أحد التفسَتات، [6:]الزمر {َأْزَواجٍ 

النوع الثالث الذي  :ويكون ىذا من قبيل اإلنزال ادلطلق، وىو ،أنزل أصوذلا :ؽلكن أن يكون، مََمانَِيَة َأْزَواٍج{
تنزل، إما ألهنا إذا م ااألنع أي: أن أوالد، ْزَواٍج{}َوَأنْ َزَل َلُكْم ِمَن اْْلَنْ َعاِم مََمانَِيَة أَ  :سيأيت، وؽلكن أن يكون

فيستقر  ،فهذا نزول، أو ألن فحوذلا تنزو على إناثها، وىذا فيو معٌت النزول، ولدت سقطت أوالدىا إُف األرض
 ذلك يف األرحام.

 -عز وجل-ال بالسماء وال بغَتىا، فكما قال اهلل  ،الذي َف يقيده بشيء ،وىو: اإلنزال ادلطلق ،الثالثالنوع وأما 
ما أخرب، من أين أنزذلا؟ ، [26:]التوبة }مُمَّ َأنْ َزَل اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلى َرُسوِلِو َوَعَلى اْلُمْؤِمِنيَن{يف إنزال السكينة: 

ِكي وكقولو: قال: ما ل: أنزل السكينة منو، أو اقما ف، [4:]الفتح {َنَة ِفي قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِنينَ }ُىَو الَِّذي َأنْ َزَل السَّ
ِكيَنَة ِفي قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِنيَن{ وإظلا قال: أنزل السكينة من السماء،  .[4]الفتح: }ُىَو الَِّذي َأنْ َزَل السَّ

اْلَمَلِئَكِة }ِإْذ يُوِحي رَبَُّك ِإَلى  :عز وجل-كما قال اهلل   ،قد تنزل ادلبلئكة بالسكينة يف قلوب ادلؤمنُت :وىكذا
وػلصل الثبات من جراء  ،فتنزل ادلبلئكة بالسكينة يف قلوهبم، [12:]األنفال {فَ ثَبُّْتوا الَِّذيَن آَمُنوا َأنّْي َمَعُكمْ 

 ،مث علموا من القرآن ،إن األمانة نزلت يف جذر قلوب الرجال)) :-صلى اهلل عليو وسلم-وىكذا قول النيب ، ذلك
 .(22)((مث علموا من السنة

التنزيل واإلنزال والنزول مقيدة  : لفظةلفظة، وَف ترد ىذه اليف كتاب اهلل هبذا نعرف أنو َف يرد: إنزال شيء :إذن
القرآن فقط، وأما الباقي شلا أخرب اهلل أنو أنزل؛ فإما أن يُذكر باإلنزال  :وىو ،بأهنا من اهلل إال يف شيء واحد

-وأنو كبلمو  ،عز وجل-أن القرآن ؼلتص باهلل  :والتنزيل ادلطلق، أو يقيد بشيء آخر كالسماء، وىذا يدل على
يات الدالة على نزول ه، واآلاالعتقاد ادلنجي الذي ال غلوز ألحد أن يعتقد يف القرآن سوا :وىذا ىو ،تبارك وتعاُف

ومنزلتها، فاهلل سبحانو  ،أعلية ىذه العقيدة :وىذا يدل على، آيةومائة مخسُت  ن أو غَته من الوحي تقاربالقرآ
قَ ْلِبَك َعَلى لرُّوُح اْْلَِميُن * }َوِإنَُّو لَتَ ْنزِيُل َربّْ اْلَعاَلِميَن * نَ َزَل ِبِو ا :-عز وجل-يكررىا بصور شىت، كما قال اهلل 

}يُ نَ زُّْل الوحي،  :يعٍت ،{}يُ نَ زُّْل اْلَمَلِئَكَة بِالرُّوحِ ، وكما قال: [194-192:]الشعراء لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن{
 .[2]النحل: {اْلَمَلِئَكَة بِالرُّوِح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ 

وال يأخذه من بيت  ،مباشرة -عز وجل-أن جربيل يأخذ الوحي من اهلل اخلصوص: شلا يدل على ذلك، وعلى و 
أنو حدث عن  :-عنو رضي اهلل-حديث النواس بن السمعان : وال من اللوح احملفوظ؛ احلديث ادلشهور ،العزة

                                                 

رفع األمانة واإلؽلان من باب: (، ومسلم، كتاب اإلؽلان، 6497رفع األمانة، برقم )باب: رجو البخاري، كتاب الرقا ، أخ - 22
 (.143بعض القلوب، وعرض الفنت على القلوب، برقم )



أخذت  ،أن يوحي باألمر تكلم بالوحي -عز وجل-إذا أراد اهلل )) أنو قال: -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 
وخروا هلل  ،صعقوا أىل السماواتبذلك من اهلل، فإذا مسع  اخوفً  ؛رعدة شديدة :أو قال ،السماوات منو رجفة

، فيكون أول من يرفع رأسو جربيل، فيكلمو اهلل من وحيو دبا أراد، مث ؽلر جربيل على ادلبلئكة، كلما مر اسجدً 
احلق وىو العلى الكبَت،  :قال :-عليو السبلم-جربيل  ا قال ربنا يا جربيل؟ فيقول: ماذسألو مبلئكتها بسماء

أن اهلل يتكلم بالوحي، وأن  يففهذا احلديث نص صريح ، (23)((-عز وجل-اهلل  جربيل بالوحي حيث أمرنتهي في
مث ينزل بو  ،-عز وجل-أىل السماوات يصعقون، وأن جربيل يكون أول من يفيق، مث يتلقف ىذا الوحي من اهلل 

 .-تبارك وتعاُف-من مساء إُف مساء حىت يبلغ بو ما أراد اهلل 
وموقوفا  ،-صلى اهلل عليو وسلم-إُف النيب  امرفوعً  -عنو رضي اهلل-حديث ابن مسعود  :ويدل على ذلك أيضا
 .امرفوعً  -رضي اهلل عنو-وىكذا حديث أيب ىريرة ، (24)اعلى ابن مسعود أيضً 

أخربين رجل من " قال: -مارضي اهلل عنه-حديث ابن عباس : ومن ذلك، األحاديثوجاء يف ذلك عدد من 
صلى اهلل عليو -أهنم بينما ىم جلوس ليلًة مع رسول اهلل : من األنصار -صلى اهلل عليو وسلم-أصحاب النيب 

، اإذا قضى أمرً  -امسو تبارك وتعاُف-ولكن ربنا ))إُف أن قال: ، ارأوا شهابً  :يعٍت، "رمي بنجم فاستنار ،وسلم
سبح محلة العرش، مث سبح أىل السماء الذين يلوهنم حىت يبلغ التسبيح أىل ىذه السماء الدنيا، مث قال الذين 

 .احلديث، (25)((ذا قال ربكم؟ فيخربوهنم ماذا قاليلون محلة العرش حلملة العرش: ما
 -صلى اهلل عليو وسلم-بينما جربيل قاعد عند النيب ))أنو قال:  -مارضي اهلل عنه-عن ابن عباس  اأيضً ثبت و 

فقال: ىذا باب من السماء فتح اليوم َف يفتح قط إال  ،فرفع رأسو ،فوقو امسع صوتً  :أي من فوقو امسع نقيضً 
وقال: أبشر بنورين أوتيتهما  ،فسلم ،فنزل منو ملك فقال: ىذا ملك نزل إُف األرض، َف ينزل قط إال اليوم، اليوم

                                                 

صفة تكلم اهلل بالوحي باب: (، 1/348(، وابن خزؽلة يف التوحيد )21/397أخرجو الطربي يف تفسَته، )جامع البيان( ) - 23
عز وجل، وأبو الشيخ األصبهاين يف العظمة -وشدة خوف السماوات منو، وذكر صعق أىل السماوات وسجودىم هلل 

ما جاء يف إمساع الرب باب: (، 1/511وأمره وقضائو، والبيهقي األمساء والصفات ) -تبارك وتعاُف-(، ذكر شأن ربنا 2/511)
الذي َف يزل بو موصوفا وال يزال بو موصوفا، وتنزيل ادللك بو إُف من أرسلو إليو، وما يكون يف بعض مبلئكتو كبلمو  -عز وجل-

ذكر الكبلم والصوت والشخص باب: (، 1/226(، وابن أيب عاصم يف السنة )435أىل السماوات من الفزع عند ذلك، برقم )
ذكر السنن اليت باب: عز وجل، -ق بالنظر إُف اهلل (، كتاب التصدي3/1192(، واآلجري يف الشريعة )515وغَت ذلك، برقم )

على عرشو فو  سبع مساواتو وعلمو زليط بكل شيء، ال ؼلفى عليو شيء يف األرض وال  -عز وجل-دلت العقبلء على أن اهلل 
 (.668يف السماء، برقم )

البيهقي يف األمساء والصفات، برقم (، وقال زلققو األرناؤوط: "إسناده صحيح"، و 37أخرجو ابن حبان يف صحيحو، برقم ) - 24
 (. 1293(، وصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة، برقم )433)

 (.2229ربرمي الكهانة وإتيان الكهان، برقم )باب: أخرجو مسلم، كتاب السبلم،  - 25



فهذا ادللك جاء هبذه ، واحلديث يف صحيح مسلم ،(26)(وخواتيم سورة البقرة( ،فاربة الكتاب :يؤهتما نيب قبلكَف 
 .حوىذا واض ،-صلى اهلل عليو وسلم-البشارة إُف النيب 

صلى اهلل عليو -غَت جربيل قد يأيت ببعض القرآن إُف الرسول  أن: فقد فهم فاعلون من ىذا احلديثوىنا سؤال: 
، فهؤالء الذين فهموا من ىذا احلديث ىذا الفهم [193:]الشعراء }نَ َزَل بِِو الرُّوُح اْْلَِميُن{واهلل يقول:  ،وسلم

، قالوا: ىذا [112:]النحل }ُقْل نَ زََّلُو ُروُح اْلُقُدِس{ وعن قولو: ،}نَ َزَل ِبِو الرُّوُح اْْلَِميُن{: أجابوا عن اآلية
 .و ضلو ذلك غَت جربيلأو سورة أبآية الب، وال ؽلنع أن يكون نزل باعتبار الغ

ألنو كتب يف بعض الكتب ادلفيدة ادلتداولة يف األيدي، يقرؤىا العامة واخلاصة يف  ؛وىذا فيو نظر، وإظلا ذكرتو
إذ إن ىذا ادللك جاء بالبشرى، والبشارة قد تكون ؛ أعلم -تعاُف-واهلل  ،موضوع الرسل والرساالت، فهذا فيو نظر

أنو جاء  :بغبلم حليم، فمن جاء بالبشارة ال يعٍت -مسبلالعليو -قبل وجود الشيء، كما بشرت ادلبلئكة إبراىيم 
 حصول ىذا الشيء.بعد ، وىو: بذلكمن رز  بغبلم ضلن بشر نكما ه،  بالشيء، وقد تكون البشارة بعد

أبشر بنورين أوتيتهما، فاربة الكتاب، وخواتيم سورة ))ذا نظرنا إُف ما بشر بو ىذا ادللك حُت قال: إ :فادلقصود
وسورة الفاربة نزلت  ،مارضي اهلل عنه-ابن عباس وقعت يف ادلدينة، والذي ػلدث هبا ىو: ، فهذه الواقعة ((البقرة
أن سورة الفاربة : وىو ،لم إُف قول غريبيف مكة، وىذا احلديث الذي يف صحيح مسلم محل بعض أىل الع اقطعً 

َف يكن يصلي  -صلى اهلل عليو وسلم-إن النيب  بعض أىل العلم:فيو ل اقردا نزلت يف ادلدينة، ودلا استشكلوا 
نزلت مرتُت، وبعضهم  ذن:الفاربة، ومعلوم أهنا من السور ادلكية، وىذا مشهور ومستفيض؛ قالوا: إدبكة من غَت 

 قال: نزلت نصفُت، وىذا غريب غاية الغرابة.
فسورة الفاربة نزلت يف مكة، وىذا ادللك جاء بالبشارة، وأما سورة البقرة فقد نزلت يف أول ما نزل بعد اذلجرة يف 

 .تبارك وتعاُف-والعلم عند اهلل  ،ادلدينة، وهبذا يتضح معٌت ىذا احلديث، وما يرد عليو من إشكال، واجلواب عنو
رضي - حديث أيب سعيد اخلدري :أن جربيل أخذ الوحي من اهلل مباشرة :وىي ،وشلا يدل على مسألتنا األصلية

أال تأمنوين وأنا أمُت من يف السماء، يأتيٍت خرب )): أنو قال -صلى اهلل عليو وسلم-عن النيب  ،عنوتعاُف اهلل 
 .(27)((ومساءً  االسماء صباحً 

                                                 

ى قراءة اآليتُت من فضل الفاربة، وخواتيم سورة البقرة، واحلث علباب: أخرجو مسلم، كتاب صبلة ادلسافرين وقصرىا،  - 26
 (.816آخر البقرة، برقم )

رضي اهلل عنو، إُف -، وخالد بن الوليد رضي اهلل عنو-بعث علي بن أيب طالب باب: أخرجو البخاري، كتاب ادلغازي،  - 27
 (.1164ذكر اخلوارج وصفاهتم، برقم )باب: (، ومسلم، كتاب الزكاة، 4351اليمن قبل حجة الوداع، برقم )



وىذا يدل ، (28)بالعرش آية الدين" اآخر القرآن عهدً " :-رمحو اهلل-قول ابن شهاب الزىري  :اأيضً وشلا يدل عليو 
وذلذا  ؛مباشرةً  -تبارك وتعاُف-أن القرآن ينزل من اهلل  :مرضي اهلل عنه-أن االعتقاد السائد عند السلف  :على

لسماء الدنيا، كان ما كان لو كان ينزل من ا :فمعناه"، بالعرش آية الدين اعرب الزىري بقولو: "آخر القرآن عهدً 
ألنو قد يشكل عليو بعض ؛ فهذه مسألة مهمة ػلتاج من نظر يف ىذا العلم إُف معرفتها، بالعرش اعهدً آخر القرآن 

 األشياء اليت غلدىا يف كثَت من الكتب.
َلِة ا :تبارك وتعاُف-وىو: أن قولو  ،ىنا سؤالو  ىذا إخبار عن نزول مجلة ، [1]القدر: ْلَقْدِر{}ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ

فهل نزلت معو، أو نزلت بعد إنزالو مجلة؟ ، القرآن يف ليلة القدر، وىذه اآلية من سورة القدر ىي جزء من القرآن
َلِة اْلَقْدِر{: اهلل يقول: ىو فالسؤال بعض القرآن، فهل نزلت ىذه  وىذه اآلية ىي[، 1]القدر: }ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ

َلِة اْلَقْدِر{: بعد أن أنزلو اهلل سوى ىذه اآلية، مث أخربت ىذه اآلية عنو أو أهنا  [،1]القدر: }ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ
 واحدة منو؟ :نزلت معو؟ فكيف جاءت سلربة بنزولو يف ليلة القدر وىي

، فهذا إخبار عن أمر مستقبل :يعٍت: حكمنا بإنزالو؛ فهي َأنْ َزْلَناُه{}ِإنَّا  :أن يقال: ؽلكن أن يكون فاجلواب
كتبو يف اللوح احملفوظ، وأنزلو إُف السماء الدنيا، وأن اهلل   -عز وجل-من أن اهلل  :إذا فهمت ما سبقو  جواب،

فاهلل كتب  ارتفع عنك ىذا اإلشكال، ،-صلى اهلل عليو وسلم-يتكلم بو فيسمعو جربيل، فينزل باآلية على النيب 
ومنو ىذه اآلية، مث ىو سماء الدنيا، الالقرآن مجيعا يف اللوح احملفوظ، ومنو ىذه اآلية، وأنزلو إُف بيت العزة يف 

صلى اهلل -فنزل على النيب ، ، وال إشكالإما ابتداء وإما بسبب معُت -صلى اهلل عليو وسلم-يتنزل على النيب 
َلِة اْلَقْدِر{ :مجلة ما نزل شلا ػلدثو عن ىذا القرآن ىذه اآليةمن  -عليو وسلم وأما ، [1:]القدر }ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ

ولوال كثرة من يذكر ىذه  ،معنه رضي اهلل-لتكلف يف مثل ىذه ادلسائل، فلم يكن من شأن السلف وا التمحل
 أجوبة ال تصلح لذلك، واهلل تعاُف أعلم.ألهنا قد تصادف اإلنسان وغلد ؛ األشياء دلا ذكرهتا

)أنزلت )قال:  -صلى اهلل عليو وسلم-أن النيب  ،-عنو رضي اهلل-وشلا يدل على ذلك: حديث واثلة بن األسقع 
خلت منو، والزبور لثمان عشرة خلت منو، والقرآن ألربع  ةمضُت من رمضان، واإلصليل لثبلث عشر  التوراة لستٍ 

وىو مطابق لقول اهلل  ،ىذا بإسناد حسنو  ،(29)((وصحف إبراىيم ألول ليلة))ويف وراية: ، ((وعشرين خلت منو
َلِة اْلَقْدِر{ :عز وجل-  .[1:]القدر }ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه ِفي لَي ْ

                                                 

(، عن ابن شهاب قال: 6316(، برقم )6/41(، وأخرجو الطربي يف تفسَته، )1/148إلتقان يف علوم القرآن )انظر: ا - 28
 حدثٍت سعيد بن ادلسيب: أنو بلغو أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين.

ػلتمل  (، وقال زلققوه: "حديث ضعيف، تفر د بو عمران القطان، وىو شلن ال16984) أخرجو أمحد يف ادلسند برقم - 29
تفر ُده، وقد ضع فو أبو داود والنسائي والُعقيلي وابُن معُت يف رواية، وقال يف رواية: صاٌف احلديث، وقال أمحد: أرجو أن يكون 



نُ بِّئ يف شهر ربيع، فكيف نزل القرآن  -صلى اهلل عليو وسلم-أن النيب  :فيقول: ادلشهور الناس بعض قد يسألو 
 يف ليلة القدر يف رمضان؟

يف ربيع، وإذا  -صلى اهلل عليو وسلم-نُ بِّئ النيب ، و مساء الدنيا يف رمضاننزل إُف : ؽلكن أن يقال أنو فاجلواب
مث ، (31)كما يف حديث عائشة السابق  ،ابتِدئ بالرؤيا الصاحلة ستة أشهر -صلى اهلل عليو وسلم-عرفتم أن النيب 

ستة أشهر، مث نزل عليو القرآن يف ربيع، فإذا قلنا: ىذه  ،من ربيع إُف رمضانفلو قلنا: بعد ذلك نزل عليو القرآن، 
الوجو اآلخر  :وىو -صلى اهلل عليو وسلم-إنو نزل إُف السماء الدنيا فبل إشكال، وإذا قلنا: ابتدأ إنزالو إُف النيب 

فيكون ابتِدئ بالرؤيا الصاحلة ستة أشهر من ربيع إُف رمضان، مث نزل عليو القرآن ، القول األولو مع الذي مجعنا ب
 يف رمضان، واهلل تعاُف أعلم.

مث  ،وأنزل مجلة إُف السماء الدنيا ،كتب يف اللوح احملفوظ نضلن عرفنا أن القرآوىو:  ،سؤال آخرىنا بعد ذلك 
 ؟عز وجل-دلاذا فرقو اهلل  ؟امن نزول القرآن مفرقً كمة احل ماف، فر  بعد ذلك

صلى -القرآن نزل مفرقا على النيب : نسأل سؤاال قبلو أو ؟مساء الدنياحلكمة من نزول القرآن مجلة إُف ا ما :الً أو 
 والكتب السابقة ىل نزلت مفرقة أو نزلت مجلة؟ ،اهلل عليو وسلم

 كما يدل عليو قولو تعاُف:  ،-عليو الصبلة والسبلم-لدليل على ذلك: صحف موسى مجلة، وانزلت اجلواب: 
ٍة{، [144:]األعراف }َفُخْذ َما آتَ ْيُتَك{، [151]األعراف: َوَأْلَقى اْْلَْلَواَح{} ، [145:]األعراف }َفُخْذَىا ِبُقوَّ

 .على ذلك فهذا كلو يدل
يا أبا القاسم! لوال أنزل ىذا القرآن  :قالت اليهود" :-ماعنه رضي اهلل-بن عباس ا ما جاء عنيدل عليو:  اأيضً و 

}َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوََّل نُ زَّْل َعَلْيِو  وىي قولو تعاُف:، فنزلت اآلية ،كما أنزلت التوراة على موسى  ،مجلة واحدة
-فسبب النزول لو حكم الرفع إُف النيب ، (31)"[32:]الفرقان اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنُثَبَّْت بِِو فُ َؤاَدَك{

كما أنزلت   ،لوال أنزل ىذا القرآن مجلة واحدة :-صلى اهلل عليو وسلم-فهؤالء قالوا للنيب  ،-صلى اهلل عليو وسلم
 .التوراة على موسى

                                                                                                                                                         

صاٌف احلديث، وقال البخاري: صدو  يهم، وقال الدارقطٍت: كان كثَت ادلخالفة والوىم، وقال ابن عدي: ىو شلن يكتب حديثو"، 
(، وقال: َف يرو ىذا 3741(، برقم )4/111(، ويف ادلعجم األوسط )185(، برقم )22/75دلعجم الكبَت )والطرباين يف ا

إال هبذا اإلسناد، وحسنو األلباين يف  -صلى اهلل عليو وسلم-احلديث عن قتادة، إال عمران القطان، وال يروى عن رسول اهلل 
 (.1575(، برقم )4/114) ديث الصحيحةسلسلة األحا

(، ومسلم،  3؟، برقم )صلى اهلل عليو وسلم- رسول اهلل بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إُفباب: أخرجو البخاري،  - 31
 (.161، برقم )صلى اهلل عليو وسلم- رسول اهلل بدء الوحي إُفباب: كتاب اإلؽلان، 
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 .اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة{}َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوََّل نُ زَّْل َعَلْيِو  :وكذلك يف نفس اآلية
قول اليهود، وقول  :ىو ،قد يقول قائل: ىذا األثر عن ابن عباس، والقول الذي يف اآلية حكاه اهلل عن اليهودو 

أن الكتب السابقة نزلت  :فكيف ربتج باآلية، وبقول ابن عباس يف سبب النزول على ،أنو صحيح :اليهود ال يعٍت
 مجلة واحدة؟
قال  -عز وجل- كان اهللأقر ذلك؛ ولو كان ىذا األمر على خبلف ىذه احلقيقة اليت ذكروىا،   اهلل فاجلواب: أن

}َوقَالُوا َماِل َىَذا : دلا قالوا -عز وجل-فاهلل ، ذلم: ىكذا أنزلنا الكتب السابقة، أو ىكذا سنة إنزال الكتب
، أنو جعل ادلرسلُت كذلك :-عز وجل-أخربىم اهلل ، [7لفرقان:]ا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي اْْلَْسَواِق{

 .ذلك دل على صحتوأقر اهلل  فلما
إذا َف تعقب يف القرآن دبا يدل  ،عن قوم أهنم قالوىا -عز وجل-اليت ػلكيها اهلل  مأن حكايات األقوا :ومعلوم

ما جاء يف خرب  :مثل، يدل ذلك على صحتها اغالبً  :يعٍت ،إال ما ندر ،فإن ىذا يدل على صحتها ،على إبطاذلا
، ماذا [22:]الكهف {َسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُ ُهمْ }َسيَ ُقوُلوَن َمَلمٌَة رَابُِعُهْم َكْلبُ ُهْم َويَ ُقوُلوَن َخمْ  أصحاب الكهف:

َعٌة َومَاِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهْم{مث قال: ، }َرْجًما بِاْلغَْيِب{ :قال }ُقْل  فما أنكره وما أبطلو،، [22]الكهف: }َويَ ُقوُلوَن َسب ْ
تِِهْم َما يَ ْعَلُمُهْم ِإَّلَّ َقِليٌل{ الصحيح،  :فهذا يشعر أن ىذا القول يف عدد أصحاب الكهف ىو، رَبّْي َأْعَلُم ِبِعدَّ

َها :-تبارك وتعاُف-كقولو   ،وىذا لو أمثلو كثَتة  {َءنَا َواللَُّو َأَمَرنَا ِبَهاآبَا }َوِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْدنَا َعَلي ْ
}ُقْل ِإنَّ اللََّو ََّل يَْأُمُر : فأبطل أحد األمرين، وسكت عن اآلخر؛ شلا يدل على صحتو، [28:]األعراف

َها آبَاَءنَا{ :وسكت عن ،بِاْلَفْحَشاِء{  وىذا معٌت صحيح.، }َوَجْدنَا َعَلي ْ
 قال: ،بإسناد حسن -مارضي اهلل عنه-ما جاء عن ابن عباس : وشلا يدل على أن الكتب السابقة نزلت مجلةً 

 أنو أعطي ذلك مجلة.: يعٍت، (32)"أعطي موسى التوراة يف سبعة ألواح"
تارة ينزل على  ،صلى اهلل عليو وسلم-على النيب بأن ىذا القرآن الذي نزل مفرقا  ه:ل بعدو قأف ،إذا عرفنا ىذاف

السورة بكاملها، وتارة ينزل عليو صدر السورة، وتارة ينزل عليو آية، وتارة ينزل عليو  -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 
 وسورة الفاربة نزلت مجلًة،، (33)مجلة نزلت ،عشر آيات :وىي ،فآيات اإلفك، آيات، وتارة ينزل عليو بعض آية

 }َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن{ :كثَتة من القرآن، ونزل أول سورة  سورة اإلخبلص نزلت مجلة، وىكذا سورو 
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يف حديث اإلفك باب: (، ومسلم، كتاب التوبة، 4141حديث اإلفك، برقم )باب: أخرجو البخاري، كتاب ادلغازي،  - 33

 (.2771وقبول توبة القاذف، برقم )



ُر ُأوِلي الضََّرِر{: وصح نزول، (34)عشر آيات دفعة واحدة [،1]ادلؤمنون: بعد ما جاء ابن أم ، [95:]النساء }َغي ْ
أُْقِسُم ِبَمَواِقِع }َفَل  وصح عن عكرمة يف تفسَت قولو تعاُف:، (35)وقد نزل أول اآلية، وىذا يف البخاري ،مكتوم

وأكثر  :، يعٍت(36)"ومخس آيات ،وأربع آيات ،ثبلث آيات: اأنزل اهلل القرآن صلومً " قال:، [75:]الواقعة النُُّجوِم{
 ما يكون بأقل من ذلك. :ومنو ،ما يكون بسورة كاملة :منو ،فهذا النزول، من ذلك وأقل

 مساء الدنيا؟نزول القرآن مجلًة واحدة إُف : ما احلكمة يف ابعد ذلك نرجع إُف السؤال الذي ذكرتو سابقً 
ؽلكن أن يقال: ىذا أمر غييب ال طلوض فيو بأفهامنا وآرائنا، فنمسك عنو، ونفوض العلم إُف عادلو، فنحن نعلم أنو 

 ،هبذا القرآن -عز وجل-عظم عناية اهلل  :وىو ،نزل مجلة، ونسلم بذلك، لكن ال شك أن ىذا يدل على معٌت
ألنو من أمر  ؛فهذا نتوقف عنو، فبل طلوض فيو، ونقف عند ىذا، وأما التفاصيل اليت يذكرىا بعض أىل العلم

 عنو. -عز وجل-الغيب، وَف ؼلربنا اهلل 
 ؟صلى اهلل عليو وسلم-على النيب  امنجمً  انزول القرآن مفرقً يف ما احلكمة : ، وىونأيت إُف سؤال آخر

 ذلك: ، أو وجودخل ربتهافأذكر احلكمة مث أذكر ما ي ،كبَتة يندرج ربتها أشياء  اأذكر حكمً ؽلكن أن اجلواب: 
}َكَذِلَك لُِنثَبَّْت بِِو فُ َؤاَدَك َورَت َّْلَناُه  :-عز وجل-كما قال اهلل   ،-صلى اهلل عليو وسلم-تثبيت فؤاد النيب : األوُفف

 ؟ما وجو ىذا التثبيت بإنزالو مفرقا ،أوجوفهذه واحدة، وىذا التثبيت من مخسة ، [32:]الفرقان {لً تَ ْرتِي
مرة بعد مرة؛ انشراح  -صلى اهلل عليو وسلم-أن يف ذبدد الوحي للنيب  أوذلا: :أقولىذه الوجوه الداخلة ربتو 

 حينما يتعاىده ادللك. ،بو -عز وجل-دلا يف ذلك من عناية اهلل  ،عليو الصبلة والسبلم-لصدره 
هبذا القرآن من  -صلى اهلل عليو وسلم-فيكون ذلك من تثبيت فؤاد النيب  ،وحفظوأن ذلك أيسر لفهمو  ثاين:وال

 جهة الفهم واحلفظ.
من التثبيت  ايأتيو دبعجزة جديدة، فيكون ذلك مزيدً  :ىو يف الواقع ،أنو يف كل مرة ينزل عليو القرآن: اكذلك أيضً و 

 .-صلى اهلل عليو وسلم-لرسول اهلل 

                                                 

(، 3173ومن سورة ادلؤمنون، برقم )باب: ، سلمهلل عليو و صلى ا-أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآن عن رسول اهلل  - 34
 (.1242(، برقم )3/394وقال األلباين: منكر، انظر: سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة )

ُر ُأوِلي الضََّررِ قول اهلل تعاُف: باب: أخرجو البخاري، كتاب اجلهاد والسَت،  - 35  }ََّل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغي ْ
ِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدرََجًة وَُكلِّ َوَعَد اللَُّو َواْلُمَجاِىُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّو بَِأْمَواِلِهْم َوأَنْ ُفِسِهْم َفضََّل اللَُّو اْلُمَجاِىِديَن بَِأْمَواِلِهْم َوأَنْ فُ 

(، 2832[، برقم )96]النساء: }َغُفورًا رَِحيًما{[، إُف قولو 95ساء:]الن اْلُحْسَنى َوَفضََّل اللَُّو اْلُمَجاِىِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن{
 (.1898سقوط فرض اجلهاد عن ادلعذورين، برقم )باب: ومسلم، كتاب اإلمارة، 
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ألنو إذا نزل يدحض شبو ادلبطلُت، ويرد على افًتاءاهتم،  ؛لو مرة بعد مرة ايكون ذلك تأييدً  اأن نزولو مفرقً : اأيضً و 
لو على ىؤالء الذين يتقولون  اوناصرً  ،لو افيكون ذلك مقويً  ،-صلى اهلل عليو وسلم-وىم أعداء النيب  ،ويكسرىم

 .اوهبتانً  اعليو زورً 
ما فيو،  عند اشتداد األمور -صلى اهلل عليو وسلم-لرسولو  -عز وجل-أن يف ذلك من تعاىد اهلل : وخامسها

صلى اهلل -ويتسلى رسول اهلل  ،فكلما تعددت الشدائد كلما تعدد ما يرفعها ويدفعها، فيخف عنو األَف والببلء
 .بذلك، ولو اجتمع عليو من بأقطارىا -عليو وسلم

 .-صلى اهلل عليو وسلم-لنيب  تثبيت فؤاد :وىو ،فهذه مخسة أوجو تدخل ربت ىذا األمر األول
 يف األمور العلمية ،التدرج يف تربية األمة، نقول: من احلكم اليت تذكر يف نزول القرآن مفرقا ةالثاني إُف ننتقل

 :من مخسة أوجو اوىذا أيضً  ،واألمور العملية
رة م، و لكن يف ثبلث وعشرين سنة، مرة تنزل آية ،تيسَت احلفظ على األمة؛ فلو نزل مجلة واحدة لشق عليهم :أوذلا

 .وهنا فيحفظوهناففيتلق ،ومرة مخس ،تنزل ثبلث
يف حادثة  تزلنا ألهن ؛فًتسخ ،، ال سيما مع معايشة الوقائعاالعلم والعمل مجيعً تعلمون في ،تيسَت الفهم :وىكذا

 يشاىدوهنا.
لو كان أول " :-اعنه رضي اهلل-كما قالت عائشة  لكمال زبليهم عن عقائدىم الباطلة؛ التمهيد: اوىكذا أيضً 

األحكام لو نزل ألول وىلة كل ما يف القرآن من : ىكذاو ، (37)"اال تشربوا اخلمر؛ لقالوا: ال ندعها أبدً  :ما نزل
 حىت يتخلوا عن باطلهم الذي نشؤوا وشبوا وشابوا عليو. افشيئً  الكنو نزل شيئً ، و دلا أطاقو ىؤالء الناس؛ عوالشرائ

بعد شيء، ولو أنو فاجأىم هبذه األحكام  اوتربيتهم هبدايات القرآن شيئً  التدرج معهم يف األحكام،وىكذا: 
 ما استطاعوا. ،، وطالبهم بتطبيقهاامجيعً 

؛ ألن القرآن حينما ينزل عليهم يعاًف ادلؤمنُت، وتسليحهم بعزؽلة الصرب واليقُت تثبيت قلوباخلامس:  امث أيضً 
 ،...مرة يذكر ذلم واقعة من الوقائعيف و ، مرة يذكر ذلم قصة نيبي فذلم األحكام مرة بعد مرة، ف، ويبُت احلوادث

 تربية يًتبون عليها. :إُف آخره؛ فهذه األمور ىي
 :وذلك من ثبلثة أوجو ،مسايرة احلوادث والوقائع: ىيواحلكمة الثالثة 

 فيأيت الوحي. ،توجو لو األسئلة -صلى اهلل عليو وسلم-إجابة األسئلة؛ فالنيب : ولاأل
قال ، و بلً فعل ادلنافقون فع، وإذا زبلف أُناٌس عن غزوة تبوككما فينزل،   ،األحداث اليت تكون يف السَتة :اوأيضً 

وأنت ذبد الناس اليوم إذا  ،وتبُت ادلوقف منو، وذبلي حقيقتو ،اآليات تتحدث عن ىذا األمرت فنزل، الً اليهود قو 
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ليحللوا ذلم خلفيات ىذا احلدث،  ؛يثقون هبم، و يبحثون عن احملللُت، ومن يطمئنون إليهموا أوقع حدث بد
 فهذه أمة رباىا القرآن. ،ويبُت ادلوقف الصحيح منها ،يعاًف ىذه القضاياف ،فالقرآن كان ينزل

قال ابن  : بالفاضحة وادلقشقشة؛ حىتوذلذا مسيت سورة براءة ؛وأعداء اإلسبلم ،كشف حال ادلنافقُتثالثها:  
ُهْم َمْن يَ ُقوُل اْئَذْن ِلي َوََّل : يعٍت-، ومنهم ،ومنهم ،ومنهم ،يقول: ومنهم -عز وجل-زال اهلل  ما"عباس:  }َوِمن ْ
ُهْم َمْن يَ ْلِمُزَك ِفي الصََّدَقاِت{، [49:]التوبة تَ ْفِتنّْي{ حىت ظننا أهنا  -من يقول كذاومنهم  ،[58:]التوبة }َوِمن ْ

 ففضحتهم وكشفتهم.، (38)"اال تبقي أحدً 
 .-صلى اهلل عليو وسلم-فؤاد النيب  احلكمة األوُف ىي: تثبيت :إذن

 .والثانية: التدرج يف تربية األمة يف العلم والعمل
 .والثالثة: مسايرة احلوادث

فحينما ينزل ىذا القرآن يف ثبلث عشرين سنة ، إُف مصدر القرآن اإلرشادف: واألخَتة من ىذه احلكم ةالرابعوأما 
أن مصدره من  :عٍتهذا يف ،وعلى نفس ادلستوى من الببلغة والفصاحة والقوة ،-صلى اهلل عليو وسلم-على النيب 

 .عز وجل-اهلل 
اخلامسة عشرين سنة، لو نظرت إُف السنة األوُف والسنة الرابعة أو يف ثبلث و  افاآلن حينما يؤلف اإلنسان كتابً 

فإذا قرأ ما كتب  ،، بل إن اإلنسان يكتباكبَتً   اتفاوتً ؛ ذبد والسنة العاشرة والسنة اخلامسة عشرة والسنة األخَتة
 .حتاج إُف إعادتووا !لردبا يعجب كيف كتب ىذا الكبلم؟؛ بعد سنتُت أو ثبلث أو أربع

، وقولو [1:]العلق اْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق{}اقْ َرْأ بِ  مرة:أول من  ،ونفس النمط ،نزل على نفس ادلستوىيفكونو 
وأول  ،آخر آية، [278:]البقرة }يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرّْبَا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن{تعاُف: 

وبُت ىذه ، ايف الفصاحة والعذوبة والقوة؟! أبدً  افرقً  فهل ذبد [،1:]العلق }اقْ َرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق{آية: 
 وىذه ثبلث وعشرون سنة.

لعل ىذا من آخر  :وكتبها بأسلوب زلرر، نقول ،وضلن حينما نرى بعض الكتب اليت يكون العاَف قد ُوفِّق فيها
ألن اإلنسان ال يزال ػُلصِّل  ؛من أول تصانيفوو لعلىذا  :من الضعف، قلناء شيا فيو كتابلو  مؤلفاتو، وإذا رأينا 

َلكات، ويتدرج يف سلم الكمال
َ
 .عز وجل-حىت ػُلصِّل من ذلك ما يشاء اهلل  ،ادل

؛ لرأيت فيو البشرمن أحد عند ال ترى فيو ىذا التفاوت، ولو كان من  ،كبلم رب العادلُت  :أما ىذا القرآن؛ فهو
}َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتَلًفا   :وتعاُفتبارك -، وىذا داخل ربت عموم قولو اعظيمً  اتً تفاو 

                                                 

(، مسلم،  4882[ اإلخراج من أرض إُف أرض، برقم )3]احلشر: }اْلَجَلَء{باب: أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآن،  - 38
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وما إُف ، ىذا التباين يف الفصاحة والببلغة :منها ،متعددة اصورً يشمل فهذا االختبلف ، [82:]النساء َكِثيًرا{
 .ذلك

 بعد ذلك نأيت إُف ادلوضوع اآلخر، وىو: أسباب النزول.
سواء كان  ،أو مبينة حلكمو أيام وقوعو ،ما نزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنو نقول: ىوفسبب النزول ما ىو؟ 

ماذا نستفيد من قولنا: أيام وقوعو؟ ىذه العبارة ما الفائدة منها؟  أيام وقوعو، و ، لكن أيام وقوعوحادثة أو سؤال
 عن قصةت ربدث ىي [،1]الفيل: بَِأْصَحاِب اْلِفيِل{ }َأَلْم تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبُّكَ  :تعاُفتبارك و -قولو يف  بلً مث :يعٍت

وكذلك اآليات اليت ربدثت عن فلق ، سبب نزول سورة الفيل ىو قدوم أبرىة؟ اجلواب: ال :لكن ىل يقالالفيل، 
فقولنا: أيام ، فلق اهلل البحر دلوسى؟ اجلواب: الاآلية: دلا  نزول ىل نقول: سبب ،مسبلالعليو -البحر دلوسى 

القضية لكن سبب النزول ىو: حينما تنزل و قبل ذلك دبدة طويلة، ما نزل شلا حكاه القرآن  :يعٍتال ، وقوعو
ومن  ،هذا من قصص القرآن، فعنها، وليست قضية غابرة قدؽلة قصها القرآن علينا، فيتحدث القرآن جديدة

 .االقرآن مبينا ذلعايشها الصحابة، فينزل و ، واقعة نزلت :فسبب النزول يتحدث عن، أخبار القرآن
ربصل سؤال، كأن  ما ينزل بسبب واقعة أو :الغالب، ومنو: األكثر و وىو ،ما ينزل ابتداء :القرآن منوزول نو 

 .آيات معينة فتنزل ،سؤاليوجو لو  -صلى اهلل عليو وسلم-لنيب حادثة، أو ا
وأراد أن يبحث لكل آية عن سبب نزول، حىت صار يتكلف  ،حصل لك التوسط بُت من بالغ ،وإذا عرفت ىذا

وبُت من َف يلتفت إُف وَف يرد فيها رواية،  ويقول: سبب نزول ىذه اآلية كذا، ،بلً يف أشياء َف يرد فيها رواية أص
}ِإْذ  :عز وجل- اهلل صاحب رلاز القرآن، فإنو يأيت فيفسر قول ،معمر بن ادلثٌت ادلعتزِف ،؛ كأيب عبيدةبلً ىذا أص

رَُكْم بِِو َويُْذِىَب َعْنُكمْ  َماِء َماًء لُِيَطهّْ َعاَس َأَمَنًة ِمْنُو َويُ نَ زُّْل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ يُكُم الن ُّ ْيطَاِن َولِيَ ْرِبَط  يُ َغشّْ رِْجَز الشَّ
 فبل تفر ،بت األقدام يف ادلعركةفتث ،يربط على القلوب"فيقول: ، [11:]األنفال َعَلى قُ ُلوِبُكْم َويُ ثَبَّْت ِبِو اْْلَْقَداَم{

فكان من ادلفًتض أن ينظر ألن سبب النزول موجود، غَت صحيح؛ ىنا فهذا الكبلم ، (39)"إذا ربط على القلوب
أرض : أن الصحابة كانوا يف ألن سبب النزول يدل على ؛يف سبب النزول قبل أن يفسر ىذا التفسَت اللغوي

فمن عرف  ،(41)فثبتت األقدام عليها ،عليها ادلطر، فتلبدت -عز وجل-تسوخ فيها األقدام، فأنزل اهلل  ،دىسة
: وذلذا نقول؛ ادلبلبسات؛ عرف معٌت اآلية، وسيأيت ذلك يف فوائد معرفة أسباب النزولو  ،سبب النزول، والواقعة

من الشروط األساسية  :يفهم القرآن، فهوأمر ضروري دلن أراد أن ، أسباب النزولإن معرفة ىذا الباب، أي: 
األعلية من حيث انكشاف ادلعٌت الذي يف  بأن أسباب النزول ليست على وتَتة واحدة :لذلك، مع أننا نقول

                                                 

 (.1/242انظر: رلاز القرآن ) - 39
 (.15771(، برقم )13/424أخرجو الطربي يف تفسَته ) - 41



 ، ففائدة معرفة سبب النزول، وأعلية معرفة سبب النزولوىذا سأذكره؛ ألنو على مراتب مخسيًتتب على معرفتها، 
نفهم اآلية إال بسبب فقد ال  ،، وأحيانا الايكون ادلعٌت واضحً ناه عرفما حىت لو  افأحيانً ليس على وتَتة واحدة، 

 ، سيأيت ذكرىا.النزول، فهو على مخس مراتب من حيث األعلية
 ؟فوائد من معرفة سبب النزولنقطة األخرى: ما البعد ذلك أنتقل إُف ال

}يَا  :يقول -عز وجل-اهلل معرفة احلكمة اليت من أجلها ُشرِع ىذا احلكم، : بلً ، منها مثفوائد كثَتةىناك  :أقول
ُموا بَ يْ   ،قد يتساءل اإلنسان، [12:]اجملادلة {َن يََدْي َنْجَواُكْم َصَدَقةً َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نَاَجْيُتُم الرَُّسوَل فَ َقدّْ

صلى اهلل -أهنم أكثروا على النيب  :وىو، سبب النزول فإذا عرفدلاذا؟! ما احلكمة من ىذه الصدقة؟!  :فيقول
يقول: أريدك يف موضوع  -صلى اهلل عليو وسلم-كل حلظة غلي واحد إُف النيب من النجوى،   -عليو وسلم

-وشق عليو، وكان النيب  -صلى اهلل عليو وسلم-فكثر ذلك على النيب أريد أتكلم معك على جنب، ، خاص
}يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نَاَجْيُتُم الرَُّسوَل فنزلت ىذه اآلية:  ،أن يردىممن الناس ي يستح -صلى اهلل عليو وسلم

ُموا بَ ْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة{  .يتصد ما تزكية لئلنسان حين :نفع للفقراء، وفيو :فهذا فيو[، 12]اجملادلة: فَ َقدّْ
فلما  ،صلى اهلل عليو وسلم-اهلل رسول : التخفيف على وىو، األصل من شرع احلكم واحلكمة منو :اوفيو أيضً 

 ،صلى اهلل عليو وسلم-فالنجوى بصدقة، تصد  مث تعاُف تناجي رسول اهلل شرع ىذا احلكم توقفوا عن النجوى، 
، فإذا عرفت سبب النزول تعرف احلكمة اليت من أجلها شرع ىذا احلكم ،عليو الصبلة والسبلم-فاسًتاح النيب 

 .فهذه فائدة
العربة أن وىي: زبصيص احلكم بو عند من يرى  ،فائدة أخرى، وال حاجة بنا إليها على قول اجلمهوروىناك 

ذه الفائدة، إظلا أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وبالتاِف ال حاجة بنا إُف ى :خبصوص السبب، والواقع
 بأن العربة خبصوص السبب. :ػلتاج إليها من يقول

 ورة السبب قطعيةدليل سلصص ؼلرج بعض األفراد، فص، وقد يأيت اأن اللفظ قد يكون عامً : ثالثةالفائدة الو 
يف فإذا عرفنا السبب، فإن صورة السبب قطعية الدخول وال غلوز إخراجها منو، فنعرف ىذا،  يف العام، لالدخو 

ىذا عام  ،، ذبمع بُت دليلُتالعام، وال غلوز إخراجها منو باالجتهاد، ومسألة التخصيص ىي: مسألة اجتهادية
، فنقول لو: بعض األفراد من العام، نقول: إن ىذا اخلاص ؼلرج وىذا خاص، وتقول: حىت صلمع بُت الدليلُت

يف  ألهنا قطعية الدخول ؛صورة سبب النزول تتعرض لالأ :أخرج ما شئت شلا ؽلكن أن ؼلرجو ىذا اخلاص، بشرط
 .فيو ىذا العام الذي نزلت اآلية



الوقوف على ادلعٌت وإزالة اإلشكال؛ ألنو يف كثَت من األحيان ال ؽلكن الوقوف على ادلعٌت إال دبعرفة سبب والرابع: 
فإن العلم  ،على فهم اآليةإن معرفة سبب النزول يعُت " :رمحو اهلل-وذلذا قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية  ؛النزول

 .(41)"بالسبب يورث العلم بادلسبب
}لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح  :يقول -عز وجل-اهلل  ذلك:أو مثالُت يف  الً نعطيكم مثا

ات ََّقْوا َوآَمُنوا مُمَّ ات ََّقْوا َوَأْحَسُنوا َواللَُّو ُيِحبُّ ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما ات ََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت مُمَّ 
قدامة بن ف ،واء، فليس عليهم جناح فيما طعموا، فيأكلون ما يريدون، ويشربون ما شا[93:]ادلائدة اْلُمْحِسِنيَن{

 :وكان ىو ،رضي اهلل عنو-يء بو يف عهد عمر ، وجشرب اخلمر ،شلن شهد بدرا -عنوتعاُف رضي اهلل -مظعون 
}لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا من البحرين، فقيل لو: دلاذا شربت اخلمر؟ فقال: اهلل يقول: فجيء بو ، يف البحرين

ات ََّقْوا ُنوا مُمَّ َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما ات ََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت مُمَّ ات ََّقْوا َوآمَ 
أنا آمنت، وىاجرت، وشهدت و وقال: وليس عليهم جناح، يعٍت: حرج،  ،َوَأْحَسُنوا َواللَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{

أن ىذا ليس ىو ادلقصود من اآلية، وبُت لو  :فبُت لو عمرفشربت اخلمر،  ،صلى اهلل عليو وسلم-مع النيب  ابدرً 
خرجوا إُف قبل ربرمي اخلمر  -مرضي اهلل عنه-: أن بعض الصحابة وىوفهذه اآلية نزلت بسبب، نزول، السبب 

وعقر  ،اخلمر -رضي اهلل عنو-أَف يشرب محزة  ،رضي اهلل عنو-محزة  :أحد وقد شربوا من اخلمر ما شربوا، ومنهم
إليو  -وسلمصلى اهلل عليو -اليت أخذىا من سهمو يف بدر، ودلا جاء بالنيب  ،رضي اهلل تعاُف عنو-الشارفُت لعلي 

قبل ربرمي وىو: سكران  ،صلى اهلل عليو وسلم-ويقول للنيب  ،يقول لعلي، (42)"ىل أنتم إال عبيد أليب"قال: 
خلمر يف أجوافهم، فلما حرمت فقتلوا وا، من اخلمر وكثَت منهم قد شرب ما شرب ،فخرجوا إُف أحد؟! اخلمر

}لَْيَس  :عز وجل-قالوا: كيف بإخواننا الذين قتلوا وىي يف أجوافهم؟ فأنزل اهلل و  ،استشكل الصحابة ذلكاخلمر 
ِت مُمَّ ات ََّقْوا َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما ات ََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحا

كيف  !ت،الحظ(43)أي: قبل ربرمي اخلمر[، 93]ادلائدة: وا َواللَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{َوآَمُنوا مُمَّ ات ََّقْوا َوَأْحَسنُ 
 ؟!يكون سبب النزول يف غاية األعلية

 لو جاء إنسان وأخذ، ف[115]البقرة: }فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{يقول:  -عز وجل-آخر: اهلل  مثاالوخذ 
 اىذاالذباه إُف القبلة، وما يذكره الفقهاء من فيها يشًتط  ماظاىرىا، لقال: إن الصبلة  يفاآلية كما ىي 
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ربرمي اخلمر، وبيان أهنا باب: (، ومسلم، كتاب األشربة، 3191أخرجو البخاري، يف أول كتاب فرض اخلمس، برقم ) - 42

 (.1979تكون من عصَت العنب، ومن التمر والبسر والزبيب، وغَتىا شلا يسكر، برقم )
(، برقم 9/241(، وعبد الرزا  الصنعاين يف مصنفو )5271(، برقم )5/138أخرجو النسائي يف السنن الكربى ) - 43

 (.17516(، برقم )8/547(، والبيهقي يف السنن الكربى )17176)



 :معرفة سبب النزول تزيل ىذا اإلشكال، وذلكفصل يف أي جهة، فنقول: فإن اآلية تدل على خبلفو، ، شًتاطاال
يف ليلة غائمة، فلما أصبحوا  افصلى كل رجل حسب اجتهاده، ووضعوا خطوطً  ،اجتهدوا يف السفر اأن قومً 

 .(44)[115]البقرة: }فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{ فأنزل اهلل: ،وجدوا أن بعضهم صلى إُف غَت القبلة
}فَأَيْ َنَما  :عز وجل-فقال اهلل ، على ادلؤمنُت : صح أن اليهود دلا حولت القبلة من بيت ادلقدس احتجوااوأيضً 

 تتجو حيث شئت. كأن :وليس معناه، (45)[115]البقرة: فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{تُ َولُّوا 
}ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن : يف قولو تعاُف يقول -ارضي اهلل عنه-عروة بن الزبَت حينما جاء إُف عائشة  :وىكذا

َف ِبِهمَ َشَعائِِر اللَِّو َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَل ُجَناَح  أراد أن يسعى ن إ :يعٍت ،[158]البقرة: ا{َعَلْيِو َأْن َيطَّوَّ
أي: ال حرج  ،}َفَل ُجَناَح َعَلْيِو{ لقولو: ،َتفهو: سل، وإال فبل حرج سعى،يف احلج والعمرة روة بُت الصفا وادل

وىو: أن  ،وبينت سبب النزول ،ارضي اهلل عنه-عليو، فبل غلب السعي عليو، ىكذا فهم، فردت عليو عائشة 
ألنو كان على  ؛السعي بُت الصفا وادلروةكانوا يتحرجون من   األوس واخلزرج -معنه تعاُفرضي اهلل -األنصار 

إليها،  اتقربً ة، يسعون ويدورون على ىذه األصنام يف اجلاىليهبما فكانوا يطوفون  "،إساف ونائلة" ،صنمانالصفا 
فقال اهلل فاهلل قال ذلم: ال، فظنوا أن السعي بُت الصفا وادلروة من شعائر اجلاىلية، فلما أسلموا ربرجوا من السعي، 

 َف ِبِهَما{}ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَِّو َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَل ُجَناَح َعَلْيِو َأْن َيطَّوَّ  تعاُف:
وىكذا يف  ؟!زال اإلشكال دبعرفة سبب النزولفال حرج عليو أن يسعى بُت الصفا وادلروة، ، (46)[158]البقرة:

 .أمثلة أخرى
}ُقْل ََّل َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى طَاِعٍم  :يقول -عز وجل-اهلل ، دفع توىم احلصراخلامس ىو: و 

 َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخْنزِيٍر فَِإنَُّو رِْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِىلَّ ِلغَْيِر اللَِّو بِِو{َيْطَعُمُو ِإَّلَّ َأْن َيُكوَن 
أين  و  ؟حلوم احلمر األىليةأين و  ؟احملرمة، كاألشياء الضارةأين باقي األشياء  ،فذكر ثبلثة أشياء، [145:]األنعام

فمن عرف السبب الذي نزلت ، مع أن اآلية ظاىرىا احلصر ؟الطَتكل ذي ناب من السباع، وكل ذي سللب من 
اهلل كما قال   ،اضلل عنو اإلشكال، وذلك أن ادلشركُت يف مكة كانوا ػلللون أشياء وػلرمون أشياءرليبة عنو اآلية 

                                                 

ما جاء يف الرجل يصلي لغَت القبلة يف الغيم، باب: ، صلى اهلل عليو وسلم-ن رسول اهلل أخرجو الًتمذي، أبواب الصبلة ع - 44
اده بذاك، ال نعرفو إال من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع (، وقال: "ىذا حديث ليس إسن345برقم )

من يصلي لغَت القبلة وىو ال يعلم، برقم باب: السمان يضعف يف احلديث"، وابن ماجو، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، 
 (.291برقم )(، 1/323(، وحسنو األلباين يف إرواء الغليل يف زبريج أحاديث منار السبيل )1121)

 (.41الصبلة من اإلؽلان، برقم )باب: (، وأخرجو البخاري، كتاب اإلؽلان، 2/527أخرجو الطربي يف تفسَته ) - 45
(، ومسلم، كتاب احلج، 1643وجوب الصفا وادلروة، وجعل من شعائر اهلل، برقم )باب: أخرجو البخاري، كتاب احلج،  - 46

 (.1277ركن ال يصح احلج إال بو، برقم )بيان أن السعي بُت الصفا وادلروة باب: 



ِبَزْعِمِهْم َوَأنْ َعاٌم ُحرَّْمْت ظُُهورَُىا َوَأنْ َعاٌم ََّل }َوقَاُلوا َىِذِه َأنْ َعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر ََّل َيْطَعُمَها ِإَّلَّ َمْن َنَشاُء  تعاُف:
َها اْفِتَراًء َعَلْيوِ  }َوقَالُوا َما ِفي بُطُوِن َىِذِه اْْلَنْ َعاِم َخاِلَصٌة  ل:اوق ،[138:]األنعام {يَْذُكُروَن اْسَم اللَِّو َعَلي ْ

الرد، كأنو عنف عليهم أرد فاهلل ، [139:]األنعام {ْيَتًة فَ ُهْم ِفيِو ُشرََكاءُ ِلذُُكورِنَا َوُمَحرٌَّم َعَلى َأْزَواِجَنا َوِإْن َيُكْن مَ 
}ُقْل ََّل َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما  :على سبيل ادلبالغة يف الرد، واحلرام ما أحللتم ،حلبلل ما حرمتما :قال ذلم

ال ىذه السفسطة ، (47)[145:]األنعام َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخْنزِيٍر{َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُو ِإَّلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة 
 .، فهذا ىو: اخلامسعند أنفسكمإُف آخره، من  ... ،للون: الظهور، وما يف األحشاءورب ،هبارمون اليت رب

إال يف بعض احلاالت  ،أو اسم من نزلت فيو اآلية؛ وىذا قليل الفائدة واجلدوى ،معرفة ادلبهموالسادس واألخَت: 
 ،صلى اهلل عليو وسلم-أن مروان بن احلكم حينما كان ؼلطب على منرب النيب  :ن ىذه احلاالت القليلة، فمالقليلة

-فقال لو عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق  ،سنة أيب بكر وعمر :وذكر عهد معاوية إُف ابنو يزيد باخلبلفة، وقال
-ن للحرس: خذوه، فدخل يف بيت عائشة فقال مروا، يصر ذبعلوهنا ألبنائكم: سنة ىرقل وققال ،رضي اهلل عنو

ِو ُأفٍّ َلُكَما }َوالَِّذي قَاَل ِلَواِلَديْ  أختو، فقال مروان على ادلنرب: ىذا الذي أنزل اهلل فيو: :وىي ،رضي اهلل عنها
وما نزل فينا شيء من القرآن  ،فينا فقالت عائشة من وراء احلجاب: "واهلل ما نزلت، [17]األحقاف: َأتَِعَدانِِني{
، (48)و"ولو شئت أن أمسي من نزلت فيو لسميت ،-ارضي اهلل عنه-يف براءهتا ، يف قصة اإلفك :يعٍت، غَت عذري

 اهلل على نبينا زلمد، وآلو، وصحبو.واهلل أعلم، وصلى ، ةيفيو اآل زلانالمن ىو:  سبب النزولمعرفة  استفدنا منف
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 (.4827[، برقم )17]األحقاف: اللََّو َويْ َلَك آِمْن ِإنَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ فَ يَ ُقوُل َما َىَذا ِإَّلَّ َأَساِطيُر اْْلَوَّلِيَن{قَ ْبِلي َوُىَما َيْسَتِغيثَاِن 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المهمات في علوم القرآن
 سبب النزول صيغو ومكانو

 الشيخ/ خالد بن عثماف السبت.
 

 ،اضتمد هلل رب العاظتُت، والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واظترسلُت، نبينا ػتمد، وعلى آلو، وصحبو أرتعُت
 :أما بعد

بأف معرفة ىذه الفوائد  :أف أقوؿ قيفوائد معرفة أسباب النزوؿ، وبفكاف حديثنا يف آخر ما حتدثنا عنو سابقا عن 
يتوقف اظتعٌت على معرفة سبب  افأحيانً ليس على وزاف واحد من حيث األقتية، فبعض ىذه اظتعرفة أىم من بعض، 

يف ىذه اضتاؿ يكوف معرفة سبب ىذا ، و النزوؿ سبب ال تفهم اآلية حىت تعرؼ، فوعلى الوقوؼ عليوالنزوؿ، 
 :ىذا لو أمثلة متعددة منهاو  ألف فهم اظتعٌت يتوقف عليو،و  ؛ألف التفسَت يتوقف عليو ؛يف غاية األقتيةفيو النزوؿ 

ؼ: والبغاء معرو ، [ٖٖ]النور: }َوََل ُتْكرُِىوا فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا{: قاؿ -عز وجل-أف اهلل 
}َوََل ُتْكرُِىوا  :بأجرة، فهذه اآلية لو بقينا مع ظاىرىافجرت بغي، يعٍت: إذا  :فهي ،مصدر باغت اصتارية بغاء

التحصن فال مانع من  تدار ا أأهنا إذا م :فمفهـو اظتخالفة [،ٖٖ]النور: فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا{
}َوََل ة: يف ظاىر اآلي وإفتا اظتمنوعفإذا كانت ال تريد العفاؼ، وليست بعفيفة، فال مانع من إكراىها، إكراىها، 

على ىذا  اتريد حتصنا ال مانع من إكراىه [، فاليت الٖٖ]النور: ُتْكرُِىوا فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا{
  ؟ىو اظتعٌتوىل ىذا ، غَت الشريفةأي:  ،لعمال

 أف عبد :وىو ،}ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا{ :اآليةيف ذا عرفت سبب النزوؿ اتضح لك وجو ىذا الشرط إف، اأبدً  :اصتواب
اإلسالـ  بعد وىن ،اءغفكاف يكرىهن على الب ،فأسلمتا ،كاف لو جاريتاف  ،رئيس اظتنافقُت ،سلوؿبن يب أاهلل بن 

، هبذا العمل الشنيع -قبحو اهلل-فكاف يضربوىن من أجل أف يتكسب  ،وتباعدف عنو ،أمر ػتـرذلك  عرفن أف
وقعت من بعض  ،ليعاًف واقعة حاصلة ؛كما صح يف الرواية،  (ٔ)أنزؿ ىذه اآلية هبذا السبب -عز وجل-فاهلل 
 ،عتا كتوز لوليها أو لسيدىا أف يسمح وال ،كتوز عتا أف تفعل ىذا الفعل الف ،وإف كاف اظتعٌت أعم من ذلك ،الناس
ألف ىذا يتناسب مع الواقعة ؟ }ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا{: لكن ظتاذا قاؿ، تريد التحصن أو ال تريد التحصنكانت سواء  

 ا.فسبب النزوؿ يبُت اظتعٌت ىن ،اليت نزؿ القرآف ليعاصتها

                                                 

 (.ٜٕٖٓ[، برقم )ٖٖ]النور: }َوََل ُتْكرُِىوا فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء{يف قولو تعاىل: باب:  أخرجو مسلم، كتاب التفسَت، - ٔ
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اْلبُ ُيوَت ِمْن ظُُهورَِىا َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن }َولَْيَس اْلِبرُّ بَِأْن تَْأتُوا  :يقوؿ يف سورة البقرة -عز وجل-اهلل  :آخر الً خذ مثا
 ما؟ أحد يأيت البيت من ظهرهىل ىناؾ  ؟معٌت ىذا الكالـ ما ،[ٜٛٔ:]البقرة ات ََّقى َوْأتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن َأبْ َواِبَها{

َلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن ات ََّقى َوْأتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن }َولَْيَس اْلِبرُّ بَِأْن تَْأتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن ظُُهورَِىا وَ ؟ معٌت ىذا التوجيو الرباين
 ،نساف اظتراد منو إال إذا عرؼ سبب النزوؿيفهم اإل فهذا قد ال ؟معٌت ىذا الكالـ ما [،ٜٛٔ]البقرة: َأبْ َواِبَها{

 العمرة يرى وأ كاف الواحد منهم إذا أحـر باضتج  ،أو من أىل اظتدينة ،أحياء العرب نأف بعض األحياء م :وىو
وإفتا إف كانت لو  ،تظلوف أصال بسقفسكانوا ي ماف ،من بابو ايدخل بيتً  أنو ال :يانة أف من ػتظورات اإلحراـد

الرب الذي ىو ليس ىذا  :يقوؿ -عز وجل-فاهلل  ،حىت يأخذ حاجتو ،فيتسور من وراء اصتدار ،عرضتحاجة 
عز -إىل اهلل  اوال تدخلوف من األبواب تقربً  ،أنكم تتسوروف البيوت من ظهورىا ،-عز وجل-يتقرب بو إىل اهلل 

 }َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن ات ََّقى َوْأتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن َأبْ َواِبَها{، وإفتا الرب التقوى ،فاهلل ال يتقرب إليو هبذا ،وجل
 .إذا عرؼ سبب النزوؿيفهم اظتعٌت إال  فهذا الذي يقرأ اآلية قد ال ،(ٕ)[ٜٛٔ]البقرة:

}ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَِّو َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفََل ُجَناَح َعَلْيِو سابقا يف قولو: ذكرنا  وىكذا ما
ف إذ ،السعي بُت الصفا واظتروة أمر مرفوع فيو اضترج :عٍتي ،الطواؼظاىرىا أف ف ،[ٛ٘ٔ]البقرة: َأْن َيطَّوََّف ِبِهَما{

فهذا ىو القسم األوؿ الذي  ،(ٖ)اآلية نزوؿ فبينت لو عائشة سبب ،ة بن الزبَتو كما فهم عر   ،ليس بالـزىو: 
 .يتوقف عليو التفسَت

 ة،يف كتابو واضحة بين -عز وجل-ذلك تشريعات قررىا اهلل  ب  ب  فس   ،حوادث ووقائع حصلت :القسم الثاين ىو
على  اوال يزيدؾ وضوحً  ،ايؤثر يف اضتكم شيئً  عرفتو الإذا سبب النزوؿ ، فهي حبد ذاهتا يف القرآف واضحة مشروحة

 ،نعرؼ سبب النزوؿ مل يقع لنا أي إشكاؿ ملفلو  ح،األمر واضح يف القرآف مشرو  ،عز وجل-يف كتاب اهلل  ما
 :مثالو ،فيكوف ىذا من باب زيادة العلم فقط ،فإذا عرفنا سبب النزوؿ

 ،لعل الواقعتُت بينهما تقاربو ، (٘)وكذلك ىالؿ بن أمية ظتا قذؼ أمرأت، و (ٗ)وعونتر العجالين ظتا قذؼ امرأتقصة 
البينة أو حد )) :صلى اهلل عليو وسلم-فقاؿ لو النيب  ،جاء ورمى امرأتو، وذلك حينما نزلت اآلية بعد الواقعتُتف

                                                 

(، ومسلم، ٖٓٛٔ[، برقم )ٜٛٔ]البقرة: }َوْأُتوا اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواِبَها{قوؿ اهلل تعاىل: باب:  أخرجو البخاري، أبواب العمرة، - ٕ
 (.ٕٖٙٓيف أوائل كتاب التفسَت، برقم )

 ، كتاب اضتج،(، ومسلمٖٗٙٔوجوب الصفا واظتروة، وجعل من شعائر اهلل، برقم )باب:  أخرجو البخاري، كتاب اضتج، - ٖ
 (.ٕٚٚٔبياف أف السعي بُت الصفا واظتروة ركن ال يصح اضتج إال بو، برقم )باب: 

}َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإَلَّ أَنْ ُفُسُهْم  :عز وجل-قولو باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٗ
انقضاء باب:  (، ومسلم، كتاب الطالؽ،٘ٗٚٗ[، برقم )ٙ]النور: ْربَُع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقيَن{َفَشَهاَدُة َأَحِدِىْم أَ 

 (.ٕٜٗٔعدة اظتتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع اضتمل، برقم )
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 :عز وجل-فأنزؿ اهلل  ة،ذتانوف جلد :وىو ،أو حد ،لتضر أربعة شهود بالشهادة اظتعروفةيعٍت: ، (ٙ)((ظهرؾيف 
َداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن }َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإَلَّ َأنْ ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِىْم َأْرَبُع َشَها

ىل يقع فيو  ،عرفنا سبب النزوؿ وما ،لو وقفنا مع اآليات فقط هفهذيف اللعاف،  اآليات ،[ٙ:ر]النو  اِدِقيَن{الصَّ 
 ؟ معٌت اآليات شكاؿ يفإ

وال لتصل لك إشكاؿ  ،لكن اظتعٌت ال يتوقف عليو، فسبب النزوؿ إذا عرفتو فهو من باب زيادة العلم ،ال :اصتواب
 .ضروريةيست ول ،فهذا النوع معرفتو ليست أصلية ،مبعرفة سبب النزوؿ يف اظتعٌت بسبب جهلك فيو

صلى اهلل عليو -مع النيب  اوكاف ػترمً  ،ظتا كاف القمل يتساقط على وجهو من كثرتو أف كعب بن عجرة :ومن أمثلتو
ْم َمرِيًضا َأْو ِبِو }َفَمْن َكاَن ِمْنكُ : نزلت فيو ىذه اآليات، بو ما -صلى اهلل عليو وسلم-فلما رأى النيب  ،وسلم

 رضي اهلل عنو:-كعب بن عجرة   :يقوؿ ،[ٜٙٔ]البقرة: َأًذى ِمْن رَْأِسِو َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك{
: قاؿ -عز وجل-واهلل  ،رضي اهلل عنو-ننا مل نعرؼ قصة كعب بن عجرة ألو ف ،(ٚ)ولكم عامة ،ىي خاصة يل

ننا أفًتض [، اٜٙٔ]البقرة: َمرِيًضا َأْو ِبِو َأًذى ِمْن رَْأِسِو َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك{ }َفَمْن َكاَن ِمْنُكمْ 
إزالة إىل ها عن كاف بو أذى من رأسو من قروح لتتاج مم :سنقوؿ ؟ماذا نفسر اآلية، يةشتعنا سبب نزوؿ اآل ما

كهذا الذي وقع   ،أو ىواـ يف الشعر ،أو غَت ذلك ،راؽ الشمساصتلد بسبب إح طتنفمثل:  و،إىل حلق ،الشعر
 ،ولو مل نعرؼ سبب النزوؿ ،فيصدؽ على كل أذى ،}َأْو بِِو َأًذى ِمْن رَْأِسِو{ :ف اهلل قاؿأل ،لكعب بن عجرة

عز -رزتة اهلل بياف  ةلكنو يفيد يف اصتمل ؛أو طالب العلم ،ليس من الضروري أف يعرفو اظتفسر ف:فهذا النوع إذ
 .شابو ذلك وما ،وتوسعتو على اظتكلفُت ،وجل

هبا يف  -عز وجل-جاء اهلل  ،حكمها عاـ، هبا آيات -عز وجل-أنزؿ اهلل  ،احوادث كثَتة جدً  :اويلحق بو أيضً 
 ،واضح اظتعٌت :وىو ،بينما يؤخذ عمـو اآلية ،أف ىذا اظتوضوع متصو :فقد يتوىم من نزلت فيو اآلية ،سياؽ عاـ

                                                                                                                                                         

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشهَ باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٘  َد َأْربََع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن اْلَكاِذبِيَن{}َويَْدرَُأ َعن ْ
انقضاء عدة اظتتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع اضتمل، برقم باب:  (، ومسلم، كتاب الطالؽ،ٚٗٚٗ[، برقم )ٛ]النور:

(ٜٔٗٙ.) 
َها اْلَعَذاَب َأْن باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٙ  َتْشَهَد َأْربََع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن اْلَكاِذبِيَن{}َويَْدرَُأ َعن ْ

انقضاء عدة اظتتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع اضتمل، برقم باب:  (، ومسلم، كتاب الطالؽ،ٚٗٚٗ[، برقم )ٛ]النور:
(ٜٔٗٙ.) 
[، برقم ٜٙٔ]البقرة: يًضا َأْو بِِو َأًذى ِمْن رَْأِسِو{}َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِ قولو: باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٚ
جواز حلق الرأس للمحـر إذا كاف بو أذى، ووجوب الفدية ضتلقو، وبياف قدرىا، برقم باب:  (، ومسلم، كتاب اضتج،ٚٔ٘ٗ)
(ٕٔٓٔ.) 
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 ،ندـف ،يوجب اضتد ؽتا ال ،ال يليق وقارؼ معها بعض ما ،الرجل الذي لقي امرأةمثل:  ،السبب وإف مل نعرؼ
}َوَأِقِم الصَََّلَة َطَرَفِي الن ََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن  :عز وجل-اهلل  ؿفأنز  ،أخربهو  -صلى اهلل عليو وسلم-وجاء إىل النيب 

فمن  ،البقي اضتكم واضحً  ؛فلو مل نعرؼ سبب النزوؿ، (ٛ)[ٗٔٔ]ىود: السَّيَِّئاِت{اللَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت يُْذِىْبَن 
}َوَأِقِم الصَََّلَة َطَرَفِي الن ََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ  ،ةبفعليو أف يتبعو باضتسنات مع التو  ،من السيئات اقارؼ شيئً 

 .أمثلة ذلك كثَتة، و [ٗٔٔ]ىود: ِذْكَرى لِلذَّاِكرِيَن{اْلَحَسَناِت يُْذِىْبَن السَّيَِّئاِت َذِلَك 
}ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن بَِعْهِد اللَِّو  :تعاىلتبارؾ و -يف قولو  ،يف صحيحو -رزتو اهلل-أخرجو البخاري  ام: امنهو 

صلى اهلل عليو -قاؿ رسوؿ اهلل  :-رضي اهلل عنو-قاؿ ابن مسعود ، اآلية [ٚٚ]آؿ عمراف: {َلً َوَأْيَمانِِهْم ثََمًنا َقِلي
فأنزؿ اهلل ، (ٜ)((لقي اهلل وىو عليو غضباف ،مسلم ئيقتطع هبا ماؿ امر  ،من حلف على نتُت صرب)) :-وسلم

فدخل األشعث بن [ اآلية، ٚٚ]آؿ عمراف: {َلً }ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن بَِعْهِد اللَِّو َوَأْيَمانِِهْم َثَمًنا قَِلي: تصديق ذلك
 عبدأبو حدثكم  ما :فقاؿ، وابن مسعود قد حدث أصحابو هبذا اضتديث ،يف ىذه األثناء -رضي اهلل عنو-قيس 
 إىل آخر ما ،...ابن عم يليف أرض يل بئر  ،نزلتأ يف   :قاؿ، كذا وكذا: ! فقالوا؟! ماذا قاؿ لكم؟الرزتن

 .(ٓٔ)رذك
صلى اهلل عليو -والنيب  ،{َلً بَِعْهِد اللَِّو َوَأْيَمانِِهْم َثَمًنا َقِلي}ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن : فابن مسعود زتلها على العمـو

وكوف األشعث  ،فاضتديث مطابق لآلية ،((يقتطع هبا ماؿ امرئ مسلمصرب، من حلف على نتُت )) :يقوؿ -وسلم
ال يؤثر يف  هذاف ،رهخ آىلإ. ..فنزلت اآلية ،ؾاحلف ذف ،بن عموة مع اوقعت لو قص -رضي اهلل عنو-بن القيس 
 .شكاؿ بوجو من الوجوهإوال برفع  ،وال بتقييد ،ال بتخصيص ،ايغَت من اضتكم شيئً  وال ،معرفة اظتعٌت

وال يقصدوف بو سبب النزوؿ يف  ،اآلية يف كذاىذه نزلت  :يذكره السلف ويعربوف عنو بقوعتم ما :سم آخر وىوقو 
نزلت يف  .،..اآلية يف كذا وكذاىذه نزلت  :يقولوف، وؿوسيأيت الكالـ عليو عند الكالـ صيغة سبب النز ، الغالب

أف ىذا ؽتا يدخل يف عمـو  ،نزلت يف ىذا اظتعٌت :يعٍت، يقصدوف سبب النزوؿ وال ،...وكذا كذا الرجل يعمل
فرأى  ،فأذف اظتؤذف، مر بسوؽ اظتدينة -رضي اهلل عنو-ابن عمر مثاؿ ذلك:  :يعٍت، وإف مل تكن نزلت فيو ،اآلية

                                                 

}ِإنَّ قولو تعاىل: باب:  وبة،(، ومسلم، كتاب التٕٙ٘الصالة كفارة، برقم )باب:  أخرجو البخاري، كتاب مواقيت الصالة، - ٛ
 (.ٖٕٙٚ[، برقم )ٗٔٔ]ىود: اْلَحَسَناِت يُْذِىْبَن السَّيَِّئاِت{

 }ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن بَِعْهِد اللَِّو َوأَْيَمانِِهْم ثََمًنا َقِليًَل ُأولَِئَك ََل َخََلَق َلُهْم{باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٜ
 (.ٖٛٔوعيد من اقتطع حق مسلم بيمُت فاجرة بالنار، برقم )باب:  (، ومسلم، كتاب اإلنتاف،ٜٗ٘ٗ[، برقم )ٚٚ]آؿ عمراف:

باب:  (، ومسلم، كتاب اإلنتاف،ٖٕٙ٘اطتصومة يف البئر والقضاء فيها، برقم )باب:  أخرجو البخاري، كتاب اظتساقاة، - ٓٔ
 (.ٖٛٔ)وعيد من اقتطع حق مسلم بيمُت فاجرة بالنار، برقم 
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}رَِجاٌل ََل تُ ْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َوََل بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر اللَِّو َوِإقَاِم الصَََّلِة : يف ىؤالء نزلت :فقاؿ ،يغلقوف حوانيتهمالناس 
وإفتا  ،ليسوا ىم سبب النزوؿ ،ومل تنزؿ يف ىؤالء ،اآلية نازلة قبل ذلك بكثَتو ، (ٔٔ)[ٖٚ]النور: َوِإيَتاِء الزََّكاِة{

وال ، اآلية يف كذاىذه نزلت  :يقولوف ،يعربوف هبذا التعبَت ما افالسلف كثَتً ، ؽتا يدخل يف عمومها مأهن :يقصدوف
 .وال يرتفع بو اإلشكاؿ ،يتوقف عليو فهم اظتعٌت ال اومثل ىذا أيضً ، وىذا كثَت، يقصدوف سبب النزوؿ

 -رضي اهلل عنو-نزاع الزبَت بن العواـ  : ما أخرجو البخاري يف صحيحو، يف الرواية اليت ذكر فيهااومن أمثلتو أيضً 
إىل مزرعة يأيت  ،اظتطر من ىذا اظتسيل ،السيل ،مع الرجل األنصاري يف شراج اضترة، مسيل اظتاء، فكاف يأيت اظتاء

مث ال  ،لى مزرعة الزبَتمرورا عيريد أف اظتاء نتر منزعج، ، ومزرعة األنصاري خلفو، فاألنصاري الً الزبَت بن العواـ أو 
مث يرسل اظتاء  ،أرشد الزبَت إىل أف يسقي -صلى اهلل عليو وسلم-لتبسو حابس، فينطلق مباشرة إىل مزرعتو، فالنيب 

مع أف النيب ، يعٍت: ألنو ابن عمتك حابيتو، يا رسوؿ اهلل كتفغضب األنصاري، وقاؿ: أ ْف كاف ابن عم ،إىل جاره
صلى اهلل -النيب ففمن حق الزبَت أف لتبس اظتاء حىت يكتفي دتاما، رفق باألنصاري، وإال  -صلى اهلل عليو وسلم-

صلى -فغضب النيب ، (ٕٔ)))ال ضرر وال ضرار((، أي: ((مث أرسل اظتاء إىل جارؾ، اسق)) قاؿ لو: -عليو وسلم
ما ذكره للزبَت  وأي: أف ىذا من حقك، لكن ،(()اسق يا زبَت حىت يبلغ اظتاء اصتدر)وقاؿ للزبَت:  ،اهلل عليو وسلم

اضتق الثابت للزبَت، فماذا  -صلى اهلل عليو وسلم-، ذكر النيب األنصاري فلما أساء األدب ،باألنصاري ارفقً  الً أو 
}َفََل َورَبَِّك ََل يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر : حصل؟ يقوؿ: فما أحسب ىذه اآلية إال نزلت يف ذلك

نَ ُهْم ثُمَّ ََل   :يعٍت ،نزلت يف ذلك، (ٖٔ)[٘ٙ]النساء: َيِجُدوا ِفي َأنْ ُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما{ بَ ي ْ
 .وليس ىذا ىو سبب النزوؿ ،ىذا ؽتا يدخل يف معناىا

لكن يبقى بعض  ،ىو دوف األوؿ :يعٍت ،عليو ايتوقف اظتعٌت دتامً  وإف كاف ال ،ليوإؽتا لتتاج  :القسم الرابع وىو
 .فهذا ؽتا ؿتتاج إىل معرفتو ،ؾتلى ىذا اإلشكاؿافإذا عرؼ سبب النزوؿ  ،وبعض اإلشكاؿ ،الغموض

قد  ؟معناىا ما ،[ٖٕٕ]البقرة: }ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم{: يقوؿ -عز وجل-اهلل  :ولامث
 -عز وجل-فاهلل  ،واظتقصود واضح، كتوز لتتج هبا على فعل الو  ،عز وجل-م معٌت مل يرده اهلل ىيفهم منها فا

ذا أتى امرأتو إ :أف اليهود كانوا يقولوف :وىو ،لكن إذا عرفت سبب النزوؿ، }فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم{: يقوؿ

                                                 

 (.ٚٗٙٗٔ(، برقم )ٕٚٓٙ/ٛأخرجو ابن أيب حامت يف تفسَته ) - ٔٔ
(، وصححو األلباين يف سلسلة ٖٕٓٗمن بٌت يف حقو ما يضر جباره، برقم )باب:  أخرجو ابن ماجو، أبواب األحكاـ، - ٕٔ

 (.ٕٓ٘(، برقم )ٜٛٗ/ٔ)األحاديث الصحيحة 
باب:  (، ومسلم، كتاب الفضائل،ٕٖٕٙإىل الكعبُت، برقم ) شرب األعلىباب:  أخرجو البخاري، كتاب اظتساقاة، - ٖٔ

 (.ٖٕٚ٘وجوب اتباعو صلى اهلل عليو وسلم، برقم )
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}ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا  :فقاؿ ،عز وجل-فكذهبم اهلل ، حوؿأجاء الولد د، يف موضوع الول، يعٍت: مدبرة
فهذا يزوؿ بو ، وأما غَته فال كتوز ،كل ذلك يف ػتل اضترث  :يعٍت، (ٗٔ)[ٖٕٕ]البقرة:  َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم{

 .انتهينا من ىذه القضيةوهبذا نكوف  ،يتوقف فهم اظتعٌت عليو لكن ال ،اإلشكاؿ
د قو  ،إذا نظرت يف كتب التفسَتف ؟كيف نعرؼ سبب النزوؿ بال مبالغة  :وىي ،بقي أف نعرؼ مسألة أخرى

 ،سبب نزوؿ اآلية كذا وكذا وكذا :يقولوف ،جتد أهنم يذكروف أشياء من غَت روايات، بعض اإلخواف ستغرب ىذاا
يف أوؿ  -رزتو اهلل-بن عاشور اوقد رأيت  ،يوجد فيها رواية ال ،اا هبو ؤ أدري من أين جا ال ،أشياء يأتوف هبا

من غَت  ،سبب نزوؿ ىذه اآلية كذا :ويقولوف ،يذكره بعض اظتفسرين من كثرة ما ،ذلكمن متعاضو اتفسَته يبدي 
 .فهذه مشكلة، اظتوضوعيف ف يكوف ىناؾ رواية أصال أ

  ؟أو االستنباط ،أو النظر ،أو االجتهاد ،سدىل نعرؼ أسباب النزوؿ عن طريق اضت
النقل عن  ،النقل :ىو ؟ىو ىذا الطريق ما ،سبب النزوؿ إال بشيء واحد فقطنتكن أف نعرؼ  ال ،ال :اصتواب

فعل فالف   ،سأؿ رجل ،كذاصل  ح :ويقولوف ،الذين لتكوف لنا مى، وىم الصحابة ،من شاىدوا التنزيل نع ؟من
 .فهذا ىو الطريق الوحيد ظتعرفة سبب النزوؿ ،فنزلت اآلية كذا،

  ؟الً فهل يكوف ذلك مقبو  ،التابعُت :مثل ،روايةالتنزيل  وايشاىد إذا نقل لنا من مل
قد يكوف روى عن ف ،ألف الواسطة غَت معلومة ؛نوع من أنواع الضعيف :وىو ،ف ىذا من قبيل اظترسلأ :اصتواب

 .أف حكم ىذا ىو حكم اظترسل :اظتقصود، قد يكوف روى من تابعي آخرو  ،ايبصح
صلى اهلل عليو -أمور يف معايشتهم للنيب بو  عتم بقرائنلتصل  ؟-مرضي اهلل عنه-يف لتصل ىذا للصحابة ك

 .-وسلم
أو  ،ليوىي سبب النزوؿ ىل ىو من قب :مسألة ،أسباب النزوؿباب  :يف ىذا الباب اوؽتا ينبغي أف يعلم أيضً 

؟ من قوؿ الصحايب :يعٍت ،أو األثر اظتوقوؼ ،أو أنو يأخذ حكم اضتديث اظتوقوؼ ،يأخذ حكم اضتديث اظترفوع
فهل ؿتكم على ىذه  ،إفتا الصحابة عادةو  ،-صلى اهلل عليو وسلم-لتدثنا بأسباب النزوؿ ليس النيب فالذي 

 :يعٍت ؟إهنا من قبيل اظترفوعنقوؿ: أو  ،قوؿ صحايب: يعٍتوموقوفة - ة؟أهنا من قوؿ الصحايب فتكوف موقوف :الرواية
  ؟حكم سبب النزوؿفما ؟ -صلى اهلل عليو وسلم-يسند إىل النيب  عتا حكم ما

                                                 

 }ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدُِّموا ِِلَنْ ُفِسُكْم{باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٗٔ
جواز رتاعو امرأتو يف قبلها، من قدامها، ومن ورائها من غَت باب:  (، ومسلم، كتاب النكاح،ٕٛ٘ٗ) [ اآلية، برقمٖٕٕ]البقرة:

 (.ٖ٘ٗٔتعرض للدبر، برقم )
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وسيأيت معنا الصيغة الصرلتة بعد قليل إف  ،حبكم الرفع حكمنا لو ةفإف كانت صرلت ،نظر إىل الصيغةن :اصتواب
فليس لو  ،ةجاء بصيغة غَت صرلت وما ،حكم الرفع ول ةفسبب النزوؿ الذي جاء بصيغة صرلت، تعاىل شاء اهلل

 .كتعلو وبعضهم ال ،اكتعلو يف قسم اظترفوع أيضً بعضهم ف ،ىذا النوعيف على خالؼ ، حكم الرفع
 :صيغة سبب النزول

 :على قسمُت :ىي :نقوؿ؟ ىي الصيغ اليت ترد فيها أسباب النزوؿ يف الروايات اليت يعرب هبا الراوي ما
ؿتو  وأ ،أو حادثةأو سؤاؿ،  ،أو واقعة ،يذكر قصة، الً الصحايب يعٍت مث، أف يقوؿ الراوي :وىو ،قسم صريح

 ، أوفنزلت :يعقب الواقعة أو السؤاؿ بقولو، يعٍت: فنزلت ىذه اآلية :أو يقوؿ ،فأنزؿ اهلل كذا وكذا :مث يقوؿ ،ذلك
ولو حكم الرفع إىل النيب  ،هذا يكوف من قبيل الصريح، فسبب نزوؿ اآلية الفالنية كذا وكذا :أو يقوؿ ،فأنزؿ اهلل

وؿ قبيل التفسَت من الصحايب حىت ؿتكم لو أنو من قألنو ال لتتمل أف يكوف من  ؛صلى اهلل عليو وسلم-
 ،إىل آخره -صلى اهلل عليو وسلم-النيب لى ىذا سبب نزوؿ لقضية تتعلق بنزوؿ الوحي ع :نقوؿ، فال ،الصحايب

 .لها حكمهاف ،حاديث اظترفوعةأو باأل ،صلى اهلل عليو وسلم-فنلحقها بأحاديث رسوؿ اهلل  ،فهذه عتا شأف
نزلت ، نزلت ىذه اآلية يف الرجل يفعل كذا وكذا :يعربوف عنو بقوعتم ما :وىو ،غَت الصريح :القسم الثاين وىو

}رَِجاٌل ََل تُ ْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َوََل بَ ْيٌع َعْن نزلت: يف ىؤالء  أومثال، نزلت ىذه اآلية  ،ىذه اآلية فينا معشر األنصار
 ،أف ىذا ؽتا يدخل يف عمومها ومعناىا :عٍتي ،سنُت طويلةبف اآلية نازلة قبل أمع ، (٘ٔ)[ٖٚ]النور: ِذْكِر اللَِّو{

 .يف حكم اظترفوع :وأما الصريح فهو ،فغَت الصريح ليس لو حكم الرفع
: يف قولو تعاىل -رضي اهلل عنو-أخرج البخاري من حديث حذيفة بن اليماف  :الصريحغَت  على نعطيكم مثاال

ىذا ىل ، (ٙٔ)نزلت يف النفقة :قاؿ ،[ٜ٘ٔ]البقرة: اللَِّو َوََل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّْهُلَكِة{ }َوَأْنِفُقوا ِفي َسِبيلِ 
}َوَأْنِفُقوا ِفي ، النفقة :ؽتا يدخل يف معناىا أف :يعٍت ،نزلت يف النفقةاؿ: قىذا غَت صريح،  ؟غَت صريحصريح أو 

 .نزلت يف النفقة: قاؿ[، ٜ٘ٔ]البقرة: ِإَلى الت َّْهُلَكِة{ َسِبيِل اللَِّو َوََل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكمْ 

                                                 

 (.ٚٗٙٗٔ(، برقم )ٕٚٓٙ/ٛأخرجو ابن أيب حامت يف تفسَته ) - ٘ٔ
َوََل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ }َوأَْنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّو قولو: باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٙٔ

 (.ٙٔ٘ٗ[، برقم )ٜ٘ٔ]البقرة: اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن{
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أنو كاف إذا قرأ القرآف مل  :-مارضي اهلل عنه-عن ابن عمر  ،من حديث نافع اآخر: أخرج البخاري أيضً مثاؿ 
فقرأ سورة البقرة حىت انتهى إىل مكاف؛ قاؿ: تدري فيم أنزلت؟  ،ايقوؿ: فأخذت عليو يومً ، يتكلم حىت يفرغ منو

 .ؽتا يدخل يف معناىاوإفتا  ،ليس بسبب النزوؿ :يعٍت، (ٚٔ)قلت: ال، قاؿ: أنزلت يف كذا وكذا، مث مضى
 اليت نقوؿ: إهنا وردت بصيغة صرلتة؛ قد ؾتدىا إذا استقرأنا الرواياتة وىنا تنبيو البد منو: وىو أف ىذه الرواي

فلو رتعنا الروايات أحيانا نكتشف أهنا يف بعض الروايات جاءت بطريقة غَت يف بعض اظتواضع غَت صرلتة،  اأحيانً 
وعتذا ؿتن نقوؿ: إف أو العكس، ، صرلتة، ويف آخرىا بصيغة غَت صرلتة قد تأيت يف أوؿ الرواية انً ابل أحيصرلتة، 
الغالب أف ، ؿ: فنزلت ىذه اآليةو قيمث  ،ذكر اضتادثةيسبب نزوؿ ىذه اآلية كذا، أو : أنو إذا قاؿ، الغالبىذا ىو 

وؿتن  ذلك، قد يكوف األمر على خالؼ لكنىذا الغالب، سبب النزوؿ، وليس مقصوده التفسَت، ىذا ىو: 
 .نعرؼ أف كل قاعدة عتا شواذ، فالقواعد أغلبية، ىذا غاية ما يقاؿ يف ىذا األمر

يف اظتوضع الثاين و  ،يف نفس الرواية ،بعض الرواية بصيغة صرلتة، يأتيك يف ورد فيو األمراف امنعطيكم مثاال على 
}ِنَساؤُُكْم َحْرٌث  :يقصد اآلية ،نزلت يف كذا وكذا فيو: الذي قاؿ ،بن عمر السابقاأثر ، مثالو: بصيغة غَت صرلتة

 .هذا يف روايتُتف، قضية واحدة :وىي، موضع آخر بصيغة صرلتةفهذا األثر جاء يف ، (ٛٔ)[ٖٕٕ]البقرة: َلُكْم{
يف قولو  -رضي اهلل عنو-عن الرباء  ،أخرجو البخاري يف صحيحة ما :وىو ،فخذ ىذا اظتثاؿ ،أما يف نفس الرواية

غَت صريح أو ىذا ىل  ،نزلت ىذه اآلية فينا :قاؿ، [ٜٛٔ]البقرة: }َوْأتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن َأبْ َواِبَها{ :تبارؾ وتعاىل-
 ؟ صريح

مث قاؿ: نزلت ىذه اآلية فينا، ، بيل سبب النزوؿقوليس من ، ل التفسَتيلقلنا ىذا من قب ؛لو بقينا معوغَت صريح، 
فجاء رجل من األنصار  ،ولكن من ظهورىا ،ا مل يدخلوا من قبل أبواب بيوهتمو كاف األنصار إذا حجوا فجاؤ   :قاؿ

 ،(ٜٔ)[ٜٛٔ]البقرة: }َولَْيَس اْلِبرُّ بَِأْن تَْأتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن ظُُهورَِىا{: فنزلت ، بذلكَّت ع  فكأنو  ،وابفدخل من قبل ب
ويف آخرىا  ،يف أوعتا غَت صريح ،أنو يف نفس الروايةو  ،ىذا يكوف من قبيل الصريح، الواقعةذكر  دبع ،فنزلت و:قول

 .صريح

                                                 

 ْم{}ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدُِّموا ِِلَنْ ُفِسكُ باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٚٔ
 (.ٕٙ٘ٗ[ اآلية، برقم )ٖٕٕ]البقرة:

 }ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِشْئُتْم َوَقدُِّموا ِِلَنْ ُفِسُكْم{باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٛٔ
 (.ٕٙ٘ٗ[ اآلية، برقم )ٖٕٕ]البقرة:

(، ٖٓٛٔ[، برقم )ٜٛٔ]البقرة: }َوْأتُوا اْلبُ ُيوَت ِمْن أَبْ َواِبَها{: قوؿ اهلل تعاىلباب:  أخرجو البخاري، أبواب العمرة، - ٜٔ
 (.ٕٖٙٓومسلم، كتاب التفسَت، برقم )
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على الصريح فقط، وقد أعطيناكم أمثلة على غَت الصريح، وعلى ما اجتمع فيو األمراف يف رواية  الً نعطيكم مثا
رضي اهلل -من حديث الرباء  ،ما أخرجو البخاري: ثاؿ على الصريحفاظتواحد، أو جاء يف روايتُت لنفس اضتديث، 

 اؿ متونوف أنفسهم، فأنزؿ اهلل:قاؿ: ظتا نزؿ صـو رمضاف كانوا ال يقربوف النساء رمضاف كلو، وكاف رج -عنو
 ىذا من قبيل الصريح.، قولو: فأنزؿ اهلل، ف(ٕٓ)[ٚٛٔ]البقرة: }َعِلَم اللَُّو َأنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن َأنْ ُفَسُكْم{

ال و ، ية أو اآليات قبل اضتكمأحيانا تنزؿ اآلوىي: ، فائدة مليحة :وىي ،النزوؿ وأسباب النزوؿيف  مسألة أخرى
تتحدث ة، و أو األمر الذي ترتبط بو اآلي ،أو الواقعة ،أو القضية، اظتعٌت د:وإفتا أقص ،اضتالؿ واضتراـ باضتكمأقصد 

يشرع ولتصل ىو بعد مدة، وأحيانا تنزؿ معو، وأحيانا اآليات،  قبلو أحيانا تنزؿ، فاتارمتيً  احىت لو كاف حدثً  ،عنو
 .فتنزؿ اآليات بعد ذلك ،أو حتصل واقعة، اضتكم

}ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر  ،حترمي اطتمر :مثل ،ىذا كثَتو  ،اضتكم عنزؿ مع تشري ما، على ذلك نعطيكم مثاال
ىذه اآلية نزؿ معها مباشرة ت ظتا نزل، [ٜٓ]اظتائدة: َواِْلَْنَصاُب َواِْلَْزََلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه{

وال حـر بعد نزوؿ ، فما حـر اطتمر قبل ذلك، حترمي اطتمر :وىو ،اىذه اآلية حتمل حكمً بل كانت اطتمر، حترمي 
 .اآلية كانت حتمل ىذا اضتكم الشرعي، فوإفتا نزؿ اضتكم هبذه اآلية ،فًتةبىذه اآلية 

تبارؾ -وقولو ، [٘ٛٔ]البقرة: }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِو اْلُقْرآُن{يقوؿ تعاىل: ، : فرض الصياـاأيضً  ثلوم
؟ ظتا نزلت [ٖٛٔ]البقرة: }ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم{ :وتعاىل ، مىت فرض الصـو

 .يطبق مباشرةا ، فهذا مع تقرير اضتكم، اآلية تنزؿ حتمل حكمىذه اآليات
لتتاج إىل بعضها ىذه األمثلة ت تقرير اضتكم، فهذا لو أمثلة، وإف كان، وىي: ما نزؿ قبل أما الصورة الثانيةو 

لى قوؿ معتربة ع أف يتضح اظتعٌت فقط؛ فهي من أجلفال نضيق يف اظتثاؿ؛  ،مناقشة، وؿتن يف األمثلة نوسع اجملاؿ
-ٔ]البلد: ِبَهَذا اْلبَ َلِد{ }ََل أُْقِسُم ِبَهَذا اْلبَ َلِد * َوَأْنَت ِحل   :يقوؿ -عز وجل-اهلل  بعض العلماء، فمن ذلك:

 ، ما اظتعٌت؟ [ٕ
}َوَأْنَت ِحل  ِبَهَذا  يعٍت: مكة،، }ََل أُْقِسُم ِبَهَذا اْلبَ َلِد{ :لكن اظتعٌت اظتشهور ،عند اظتفسرين أكثر من معٌتعتا 

ىذه اآلية من و ، اضِتل ضد اضترمة، أي: أنك حالؿإفتا من اإلحالؿ، أي: و ِحّل: ليس حاؿ، أي: نازؿ،  ،اْلبَ َلِد{
صلى - النيب مستضعف يف مكة، فاآلية تشَت إىل قوؿ -صلى اهلل عليو وسلم-نزلت والنيب  ؟مىت نازلة سورة البلد

                                                 

َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُىنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنْ ُتْم لَِباٌس باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٕٓ }ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
 ُغوا َما َكَتَب اللَُّو َلُكْم{َعِلَم اللَُّو أَنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن أَنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاْْلَن بَاِشُروُىنَّ َوابْ ت َ  َلُهنَّ 

 (.ٛٓ٘ٗ[، برقم )ٚٛٔ]البقرة:
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يف أواخر حياتو، يف عاـ الفتح،  -صلى اهلل عليو وسلم-قالو  ،(ٕٔ)((أحلت يل ساعة من هنار)) :اهلل عليو وسلم
، يعٍت: مكة، وحل يعٍت: حالؿ، أي: ِبَهَذا اْلبَ َلِد * َوَأْنَت ِحل  ِبَهَذا اْلبَ َلِد{}ََل أُْقِسُم مع أف سورة البلد مكية، 

الذي يتعلق فاآلية نازلة قبل اضتكم أهنا ستحل لك يف يـو من الدىر، فأحلت لو يف أواخر حياتو ساعة من هنار، 
 .هبا، ما حصل بعد

بُ َر{}َسيُ ْهَزُم اْلَجْمُع  قولو تعاىل:يف  وكذلك يف مكة  يقوؿ: -رضي اهلل عنو-مر ، ع[٘ٗ]القمر: َويُ َولُّوَن الدُّ
وأين الدبر الذي يولونو؟ ألهنم يف مكة كانوا مستضعفُت، فمن الذين رتع؟  ن: أينزلت ىذه اآلية، وأنا أقوؿ

يكوف فرار، وىم كانوا أفراد يف مكة، فسيكوف ىناؾ لقاء، وسسيولوف الدبر؟ ومن اصتمع؟ فاظتسألة فيها جيوش، 
بُ َر{ يثب  -صلى اهلل عليو وسلم-حىت رأيت النيب فهمتها فما [، يقوؿ: ٘ٗ]القمر: }َسيُ ْهَزُم اْلَجْمُع َويُ َولُّوَن الدُّ

صلى -يـو بدر بالدرع، عليو الدرع، وىو: سرباؿ من حديد، ثوب من حديد معروؼ ذو حلق، يثب يف درعو 
بُ َر{وىو يردد ىذه اآلية:  -اهلل عليو وسلم يف  نزلتاآلية ف ،(ٕٕ)ا، يقوؿ: ففهمته}َسيُ ْهَزُم اْلَجْمُع َويُ َولُّوَن الدُّ

اضتالؿ واضتراـ، واألمر  :ال نقصد بو مكاضتو مكة، وكانوا أفرادا مستضعفُت، فهذا ؽتا نزؿ قبل تقرير حكمو، 
 والنهي، ال، وإفتا متعلق ذلك.

*  }َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّى: يقوؿ -عز وجل-اهلل ، سبيل الفائدة، ال بأس أف أذكر لكم منها على أخرىة أمثللو و 
اظتعٌت ، }َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّى{ :قولوف، افهذه السورة مكية قطعً ، [٘ٔ-ٗٔ]األعلى: َوذََكَر اْسَم رَبِِّو َفَصلَّى{

 ،صلى اهلل عليو وسلم-ومتابعة الرسوؿ  ،عز وجل-زكى نفسو باإلنتاف والتقوى وطاعة اهلل : تزكىيف  األقرب
لكن ، فلحيفهذا الذي  ،أي: ذكر اسم ربو وصلى الصلوات اظتفروضة، وغَت اظتفروضة، }َوذََكَر اْسَم رَبِِّو َفَصلَّى{

ىناؾ معٌت آخر ذكره بعض أىل العلم، وكأف شيخ اإلسالـ بٌت عليو بعض االستنباطات يف بعض اظتواضع، وإف  
 وىو: أف معٌتوقد ذكره رتاعة كبَتة من السلف، لكن للفائدة أذكره،  ،امرجوحً معٌت  فيما أظن كاف ىذا اظتعٌت

}َوذََكَر اْسَم رَبِِّو  وقولو: صدقة الفطر، أي: يف عيد الفطر، أي: أخرج زكاة الفطر،، }َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّى{ قولو:
صالة العيد، مع أف ذلك مل يشرع يف أي:  }َفَصلَّى{إىل العيد، إشارة إىل التكبَت وىو خارج قالوا:  ،َفَصلَّى{
فقالوا: ففي مكة ليس ىناؾ صدقة فطر، وال صالة عيد، وال تكبَت يف اطتروج إليها، وال شيء من ىذا، مكة، 

تو، وإف   يشرع إال يف اظتدينة، وىذا قاؿ بو كثَت من السلف، ولوال كثرة من قاؿ بو ما ذكر ، وملىذه اآلية تشَت إليو
 القضية اليت ذكرهتا.ىذه لك  كاف اظتعٌت الراجح ىو األوؿ، لكن ىذا يوضح

                                                 

حترمي باب:  (، ومسلم، كتاب اضتج،ٖٕٗٗ)كيف تعرؼ لقطة أىل مكة، برقم باب:   أخرجو البخاري، كتاب يف اللقطة، - ٕٔ
 (.ٖ٘٘ٔمكة وصيدىا وخالىا وشجرىا ولقطتها، إال ظتنشد على الدواـ، برقم )

 (.ٕٓٙ/ٕٕأخرجو الطربي يف تفسَت ) - ٕٕ
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 }َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّو{ :يف سورة اظتزمليقوؿ  -عز وجل-اهلل  أوضح من ىذا كلو،مثاؿ 
فأين وما آمن إال أفراد قد ال يزيدوف على أصابع اليد الواحدة، فهذه اآلية نزلت يف أوؿ ما نزؿ، [، ٕٓ]اظتزمل:

 دة طويلة.ذلك مبفهذه اآلية تشَت إىل أمر وقع بعد ، يف اظتدينةفرض بل ؟ الذين يقاتلوف يف سبيل اهلل
-من حديث عائشة  ،يف صحيحو -رزتو اهلل-ما أخرجو البخاري : نزؿ بعد تقرير اضتكمعلى ما وىذا مثاؿ 

أو  ،حىت إذا كنا بالبيداء ،يف بعض أسفاره -صلى اهلل عليو وسلم-خرجنا مع رسوؿ اهلل "قالت:  -اعنهرضي اهلل 
يعٍت: بقي على التماسو،  -صلى اهلل عليو وسلم-فأقاـ رسوؿ اهلل  ،انقطع عقد يلوىو: مكاف، بذات اصتيش، 

حُت  -صلى اهلل عليو وسلم-رسوؿ اهلل فقاـ : "إىل أف قالت ،"...وليسوا على ماء ،وأقاـ الناس معويبحث عنو، 
 .(ٖٕ)، إىل آخر اضتديث"اآلية اليت يف اظتائدة [،ٙ]اظتائدة: }فَ تَ َيمَُّموا{ :فأنزؿ اهلل آية التيمم ،أصبح على غَت ماء

يف سورة اظتائدة،  ،نزلت متأخرةىي ، فذكر فيها الوضوء، و }ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَََّلِة{، فهذه اآلية ذكر فيها الوضوء
وضوء طواؿ تلك اظتدة يف مكة من غَت كانوا يصلوف معٌت ذلك: أهنم  ، فهل الً وسورة اظتائدة من أواخر السور نزو 

  ويف اظتدينة؟
، بل الوضوء فرض قبل ذلك بكثَت، ولكنو مل يرد يف القرآف، فجاءت اآلية اليت تبُت الوضوء وتشَت إليو اصتواب: ال

 .متأخرة بعد ذلك
مل يصل منذ افًتضت  -صلى اهلل عليو وسلم-معلـو عند رتيع أىل اظتغازي أنو " :رزتو اهلل-قوؿ ابن عبد الرب ي

مع   اليكوف حكمها متلوً  -عز وجل-فأنزعتا اهلل ، (ٕٗ)"إال جاىل أو معاند وال يدفع ذلك ،الصالة عليو إال بوضوء
 أف اآلية نزلت بعد تقرير اضتكم مبدة طويلة. :واظتقصود، اكونو مفروضً 

}يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَََّلِة ِمْن يَ ْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى : يقوؿ -عز وجل-خر: اهلل آ مثاالً وخذ 
صالة ؟ ىذه السورة مدنية، ومىت فرضت مدنيةمكية أو ىذه السورة هل ف ،[ٜ]اصتمعة: ِذْكِر اللَِّو َوَذُروا اْلبَ ْيَع{

 رضي اهلل عنو،-لكنو أمر مصعب بن عمَت ، مبكة -صلى اهلل عليو وسلم-فرضت مبكة، ومل يصلها النيب ؟ اصتمعة
بعدما ىاجر، لكنو مل يستطع يف مكة أف  -صلى اهلل عليو وسلم-مث صالىا النيب ، (ٕ٘)فأقامها للناس يف اظتدينة

                                                 

ا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكْم }فَ َلْم َتِجُدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحو أخرجو البخاري، كتاب التيمم، وقوؿ اهلل تعاىل:  - ٖٕ
 (.ٖٚٙالتيمم، برقم )باب:  (، ومسلم، كتاب اضتيض،ٖٖٗ[، برقم )ٙ]اظتائدة: ِمْنُو{
 (.ٜٕٚ/ٜٔانظر: التمهيد ظتا يف اظتوطأ من اظتعاين واألسانيد ) - ٕٗ
(، ٜٕٗٙ(، برقم )ٕٔٗ/ٙ(، والطرباين يف اظتعجم األوسط )ٜٗٙٙ(، برقم )ٖٛ٘/ٗأخرجو أبو عوانة يف مستخرجو ) - ٕ٘

 (.ٕٓٚ٘(، برقم )ٕٛٚ/ٖوالبيهقي السنن الكربى )
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آية اصتمعة نزلت يف سورة مدنية؛ مع أف حكم اصتمعة قد شرع وفرض إذف: ف ،امستضعفً  يصلي اصتمعة؛ ألنو كاف
 .قبل ذلك يف مكة

وقد ي ْستػ ْغر ب ، كررد يتأسباب النزوؿ: أف النزوؿ أحيانا ق يف ىذا اظتوضوع امن اظتسائل اليت لتسن معرفتها أيضً و 
حرؼ : وىو كاف ينزؿ على حرؼ واحد يف مكة،القرآف  أف : ال يكابر فيو أحد امن ىذا، لكن سأعطيكم شيئً 

ووجوه قريش، واستمر على ذلك عشر سنُت، مث نزلت باقي األحرؼ الستة يف اظتدينة، وىذه األحرؼ الستة، 
 فما معٌت ىذا الكالـ؟ ، اضً يموجودة يف ضمن اآليات اظتكية أاظتغايرة فيها، 

 أو جاءت حبروؼ متنوعة، ،آلية اليت تقرأ بأكثر من وجوصار ينزؿ مرة ثانية با -عليو السالـ-أف جربيل معناه: 
، وإف اعًتض من اعًتض على بعض ى ىذاال يستطيع أحد أف يعًتض عل اوىذا قطعً صار ينزؿ هبا مرة ثانية، 

ظتضموهنا، أو ليبُت عتم أف اضتكم الذي أشكل عليهم، أو الذي  اآلية قد تنزؿ مرة ثانية تأكيدً ااألمثلة األخرى، ف
نفس حكم ما سبق يف القضية الفالنية، أو ؽتا نزؿ يف اآلية الفالنية،  :ىو ،يف ىذه القضية ىم بصدد اختاذ موقف
 منها مثالُت:، نعطيكم اوىذا لو أمثلة كثَتة جدً 

:]ال }الم * ُغِلَبِت الرُّوُم{يقوؿ:  -عز وجل-اهلل  صح عند الًتمذي من حديث أيب سعيد اطتدري ، و [ٕ-ٔرـو
 }الم{ فنزلت: ،فأعجب ذلك اظتؤمنُت ،أنو قاؿ: ظتا كاف يـو بدر ظهرت الرـو على فارس -رضي اهلل عنو-

: : }َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن{ إىل قولو: [،ٔ]الرـو ىذا ، (ٕٙ)ففرح اظتؤمنوف بظهور الرـو على فارس، [ٗ]الرـو
 .ىذا يف يـو بدر، ظتا تغلب الرـو على الفرسي وغَته، الًتمذ بإسناد صحيح عند
يف قصة  ،مارضي اهلل عنه-من حديث ابن عباس  :وىي ،من ىذه الروايةة جدا، أشهر ر و شهموىناؾ رواية أخرى 

وبُت بعض اظتشركُت؛ ظتا تغلبت الفرس على  ،رضي اهلل عنو-الرىاف اظتشهورة اليت وقعت بُت أيب بكر الصديق 
ألف الفرس من الوثنُت، والرـو  ؛يف مكة قبل اعتجرة، ففرح اظتشركوف بذلك -صلى اهلل عليو وسلم-والنيب  ،الرـو

أىل الكتاب، الوثنيُت، كما غلبوا  وقالوا: ؿتن سنغلبكم كما غلب إخواننا من ،من أىل الكتاب، فتفاءلوا هبذا
}الم * ُغِلَبِت الرُّوُم * ِفي َأْدَنى اِْلَْرِض َوُىْم ِمْن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبوَن * ِفي ِبْضِع  :عز وجل-فأنزؿ اهلل 

: ِسِنيَن{ ننظر  :فقالوا ،رضي اهلل عنو-فًتاىنوا مع أيب بكر  ،}ِفي ِبْضِع ِسِنيَن{: تقوؿ قالوا:ف، [ٗ-ٔ]الرـو

                                                 

، برقم )باب:  صلى اهلل عليو وسلم،-أخرجو الًتمذي، أبواب القراءات عن رسوؿ اهلل  - ٕٙ (، وقاؿ: ٖٜٕ٘ومن سورة الرـو
(، ٜٕ٘ٗاظتسند، برقم )(، وأزتد يف ٕٖ٘ٔٔ"ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو"، والنسائي يف السنن الكربى، برقم )

 وقاؿ ػتققوه: "إسناده صحيح على شرط الشيخُت".
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نزؿ فأ، يـو بدريف فحصلت ىذه الغلبة ، (ٕٚ)أبو بكر يف القصة اظتشهورةفًتاىن معهم ؟ ما تصدقوفأو تصدقوف أ
ظتا افتخر اظتشركوف  ةمر  ،نزلت مرتُت ية؟فكم مره نزلت ىذه اآل، }الم * ُغِلَبِت الرُّوُم{: مرة ثانيو -عز وجل-اهلل 

 .ظتا حتقق الوعد بانتصار الرـو على الفرس ةيف مكة، ومر 
}َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم  :تبارؾ وتعاىل-يف قولو ر، خآ عطيكم مثاالً ن

- من حديث ابن مسعود ،خرج الشيخاف البخاري ومسلم، أسراءاإل يفة اليت ياآل ،[٘ٛ]اإلسراء: {َلً ِإَلَّ َقِلي
 يتوكأ :ىو، و مزرعة، يف اظتدينةث بر حيف  -اهلل عليو وسلمصلى - مشي مع النيبأكنت " قاؿ: -رضي اهلل عنو
 ،نو يسمعكم ما تكرىوفإف ،ال تسألوه :سلوه، وقاؿ بعضهم :فقاؿ بعضهم ،فمر بنفر من اليهود ،على عسيب

-قاـ النيب  ،ورفع رأسو إىل السماء ،صلى اهلل عليو وسلم- فقاـ النيب ،حدثنا عن الروح !يا أبا القاسم :فقالوا
ى حنو يو أفعرفت : يقوؿ ابن مسعود، السماء ورفع رأسو إىل ة،جلس ينتظر فًت و  ،ساعة -اهلل عليو وسلمصلى 

 .يف اظتدينةىذا كاف  ،(ٕٛ)(الروح من أمر ريب()) مث قاؿ: ،"حىت صعد الوحي ،إليو
، لليهودقالت قريش ": قاؿ -مارضي اهلل عنه-من حديث ابن عباس  ،الًتمذيد عن: ةصحيح ةثاني ةعندنا روايو 

: نزؿ اهلل تعاىلأف ،فسألوه عن الروح ،الروح فقالوا: سلوه عن ،نسأؿ ىذا الرجل ائً عطونا شي: اذا يف مكةوى
 فماذا نقوؿ؟  ،يف اظتدينةتلك و ، هذه يف مكةف ،(ٜٕ)"}َوَيْسأَلُوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي{

 ،اظتدينةيف بعض اليهود  ولأس ةومر  ة،يآلا فنزلت ،مكة اظتشركوفيف سألو  ةمر بسببُت،  ،نزلت مرتُت ةيآل: انقوؿ
 ية.آلا فنزلت
 ة،من آي كثرأوتنزؿ  ،اف السبب قد يكوف واحدً أ :وىي، أسباب النزوؿ: أخرى تتعلق هبذا الباب ةلأمسوىنا 

 ،آيات من سور ال، بلواحد من القرآف، يف موضع  اسردً تنزؿ  ةكثر من آي، وليست أة تنزؿواحد ةوليست آي
 .نزؿ بسببها آيات يف سور شىتواقعة واحدة ت: ، فهيةحدوا ةبسبب واقع

                                                 

، برقم )باب:  صلى اهلل عليو وسلم،-أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل  - ٕٚ (، ٜٖٗٔومن سورة الرـو
، ال نعرفو إال من حديث عبد الرزتن ب ن أيب الزناد"، وحسنو وقاؿ: "ىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث نيار بن مكـر

 (.ٜٖٗٔ، بًتقيم الشاملة آليا( برقم )ٜٗٔ/ٚاأللباين يف صحيح وضعيف سنن الًتمذي )
(، ٕ٘ٔ[، برقم )٘ٛ]اإلسراء: }َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإَلَّ َقِليًَل{قوؿ اهلل تعاىل: باب:  أخرجو البخاري، كتاب العلم، - ٕٛ

}َوَيْسأَُلوَنَك عن الروح وقولو تعاىل:  -صلى اهلل عليو وسلم-سؤاؿ اليهود النيب باب:  والنار، ومسلم، كتاب صفة القيامة واصتنة
 (.ٜٕٗٚ[ اآلية، برقم )٘ٛ]اإلسراء: َعِن الرُّوِح{

ومن سورة بٍت إسرائيل، برقم باب:  ،-صلى اهلل عليو وسلم-أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل  - ٜٕ
ؿ: ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو، وقاؿ األلباين: حسن صحيح، يف التعليقات اضتساف على (، وقآٖٗٔ)

 (.ٜٜ(، برقم )ٜٕٓ/ٔصحيح ابن حباف )
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: قالت -ارضي اهلل عنه- ةـ سلمأمن حديث  ة،صحيحجدا يف روايات كثَتة ء وجا ،خرج الًتمذيما أ و:مثال
وىذا يرد بو على الذين يثَتوف  ،وتعاىلتبارؾ -نزؿ اهلل أف ،"لنا نصف اظتَتاث افتإو  ،و النساءز غوال ت ،و الرجاؿز غي"

}َوََل : هللا نزؿأف، وىكذا ؟ظتاذا البد من الويل ؟ظتاذا البد من احملـر؟ عتا نصف اظتَتاثأة ظتاذا اظتر  ،ىذه القضايا
}ِإنَّ : نزؿ فيهاأف" :قاؿ غتاىد :يقوؿ الًتمذي، "[ٕٖ]النساء: تَ َتَمن َّْوا َما َفضََّل اللَُّو بِِو بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض{

}َوََل تَ َتَمن َّْوا َما َفضََّل اللَُّو ِبِو بَ ْعَضُكْم َعَلى  :وىلاأل ةياآلف، (ٖٓ)"[ٖ٘]األحزاب: اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت{
 .حزاباأل من سورة [،ٖ٘]األحزاب: }ِإنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت{و، من سورة النساء[، ٕٖ]النساء: بَ ْعٍض{

اهلل  نزؿأف، ةشتع اهلل ذكر النساء يف اعتجر أ ال !رسوؿ اهلل يا" :عنها قالت -رزتو اهلل تعاىل-خرج الًتمذي أ :ايضً أو 
 ؿآرة و ن سة مياآل[ ٜ٘ٔ]آؿ عمراف: }َأنِّي ََل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى{ :تبارؾ وتعاىل-

 .(ٖٔ)"عمراف
}ِإنَّ اْلُمْسِلِميَن : نزؿ اهللأف، كر الرجاؿ وال يذكر النساءذ اهلل ي! رسوؿ اهلل يا :قلت"وعند اضتاكم عنها قالت: 

]آؿ  }َأنِّي ََل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى{: نزؿأو  ،حزاباأل[، يف ٖ٘]األحزاب: َواْلُمْسِلَماِت{
 .(ٕٖ)"[، يف آؿ عمرافٜ٘ٔعمراف:

 ةوتنزؿ آيأف لتصل أكثر من سبب  ، وىذا مهم،كثر من سببأأف لتصل  :وىي ،عكس ىذهة ثاني ندنا صورةعو 
 ة.واحد
سورة يف  ،يف قصة التحرمي ،يحةحالروايات الصيف عدد من ورد عنو  -صلى اهلل عليو وسلم-لنيب اأف  :مثالو

يف  صح ،[ٔ]التحرمي: }يَا َأي َُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك{: يف قولو ،صدرىاسبب نزوؿ يف التحرمي، 
كاف  ونأ، وىي: يف القصة اظتشهورة ،حـر على نفسو العسل -صلى اهلل عليو وسلم-ف النيب أ :بعض الروايات

ىؤالء  فاتفق، فغارت منو بعض أزواجو ،وكاف نتر على زينب فتسقيو عسال ،يطوؼ على نسائو بعد صالة العصر
وىو:  ،ك ريح مغافَتمنإين أجد  :تقوؿ لوأف  ة،دخل على واحد أف يقلن لو كلما، أو بعض األزواجج، وا ز األ

 :يعٍت، و الريحمنف يوجد أيشق عليو كاف  -صلى اهلل عليو وسلم-نيب وال ة،غَت مستساغ ةمعين ةطعاـ لو رائح
                                                 

(، ٕٕٖٓومن سورة النساء، برقم )باب:  ،صلى اهلل عليو وسلم-أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل  - ٖٓ
ه بعضهم عن ابن أيب ؾتيح، عن غتاىد، مرسال، أف أـ سلمة، قالت: كذا وكذا"، وقاؿ األلباين وقاؿ: "ىذا حديث مرسل، وروا

 (.ٕٕٖٓ، بًتقيم الشاملة آليا(: "صحيح اإلسناد" برقم )ٕٕ/ٚيف صحيح وضعيف سنن الًتمذي )
(، ٖٕٖٓنساء، برقم )صلى اهلل عليو وسلم، باب: ومن سورة ال-أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل  - ٖٔ

 (.ٕٕٖٓ، بًتقيم الشاملة آليا(: "صحيح مبا قبلو" برقم )ٕٕ/ٚوقاؿ األلباين يف صحيح وضعيف سنن الًتمذي )
(، وقاؿ: "ىذا حديث ٖٓٙ٘أخرجو اضتاكم، كتاب التفسَت، تفسَت سورة األحزاب بسم اهلل الرزتن الرحيم، برقم ) - ٕٖ

 صحيح على شرط الشيخُت ومل مترجاه".
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إفتا ىو  قاؿ:ف ،عليو الصالة والسالـ- ةطيب الرائحأرائحتو و فكاف يشق عليو ذلك،  ،و ؿتو ذلكأ ،ريح طعاـ
ذا امتص إف النحل أ ومعروؼ ة،نبت لو رائحوىو:  ط،لعل ؿتلو جرست العرف :فقالت ،عند زينبعسل شربتو 

 :قالتف ة،يناثىل الإذىب مث  ،زىار اليت امتصهارائحة ىذه األ العسل يظهر يف ،ؿتو ذلك وأ ،زىاراألبعض رحيق 
-فحرمو النيب ط، لعل ؿتلو جرست العرف :تقالف ،عند زينب ىو عسل شربتو :قاؿف ،ك ريح مغافَتمنجد أين إ

فهن ال يردف ذلك، أف  ،العسل يشرب عندىايذىب  فأمنو ف ريدي ال نىو  ،على نفسو -صلى اهلل عليو وسلم
}يَا َأي َُّها النَِّبيُّ ِلَم  :عز وجل-نزؿ اهلل أفعلى نفسو،  -صلى اهلل عليو وسلم-فحرمو النيب  ،لسيشرب عندىا الع

 .(ٖٖ)[ٔ]التحرمي: ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك تَ ْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك{
ظتا جاءت  ،-وسلمصلى اهلل عليو - النيب جارية ف ذلك بسبب، أشهرأ :وىو ،يف بعض الروايات اوصح أيضً 

ظتا وقع على  ،ويف بييت ،يف يومي :وقالت ،-صلى اهلل عليو وسلم-واحتجت على النيب  ،ارضي اهلل عنه- عائشة
 .(ٖٗ)ةىذه اآلي -عز وجل-نزؿ اهلل أف ،على نفسو -صلى اهلل عليو وسلم- النيبفحرمها  ،جاريتو

 -صلى اهلل عليو وسلم-خرب النيب أظتا جاء و  ،العجالينعونتر عن  ،ما ذكرتو سابقا ،من أمثلتو اظتشهورة اظتعروفةو 
 .(ٖ٘)وتأظتا قذؼ امر  ،وقع لو امب
 -عليو وسلماهلل صلى -كل واحد منهم جاء إىل النيب  ،(ٖٙ)اظتا جاء وقذؼ امرأتو أيضً  ةىالؿ بن أمي كذلكو 

 ،نزؿ اهلل فيوأفأو  ة،ينزلت اآلف :منها ةيف ىذا ؾتد أف بعد كل واحد الروايات الواردةإىل وإذا نظرنا ة، على حد
ىذه نزلت  ،ىذه القصص متقاربة :فماذا نقوؿ؟ نقوؿ، [ٙ]النور: }َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم{: وذكر آية اللعاف

 .فكل ذلك سبب لنزوعتا ،رتيعا بعدىااآلية 
سواء يف  ،والرواياتر ثااآلر يف كثَت من الكتب اليت تذك ، وىي:نفعهاأو  ،أىم ىذه اظتسائل :ىيو  ،ىنا مسألةو 
خبار أ :وىي ة،يخبار يف سبب نزوؿ اآلمن الروايات واأل اؾتد عددً ، كتب التفسَتيف  و أ ة،سباب النزوؿ خاصأ

                                                 

(، ومسلم، كتاب ٕٚٙ٘[، برقم )ٔ]التحرمي: }ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك{باب:  أخرجو البخاري، كتاب الطالؽ، - ٖٖ
 (.ٗٚٗٔوجوب الكفارة على من حـر امرأتو، ومل ينو الطالؽ، برقم )باب:  الطالؽ،

(، والدارقطٍت يف ٖٕٙٔ(، برقم )ٖٔ/ٖط )(، والطرباين يف اظتعجم األوسٜٚٗ-٘ٚٗ/ٖٕأخرجو الطربي يف تفسَته ) - ٖٗ
 (.ٚٚٓ٘ٔ(، برقم )ٛٚ٘/ٚ(، والبيهقي يف السنن الكربى )ٖٔٓٗ(، برقم )٘ٚ/٘سننو )

}َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإَلَّ  :عز وجل-قولو باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٖ٘
باب:  (، ومسلم، كتاب الطالؽ،٘ٗٚٗ[، برقم )ٙ]النور: َفَشَهاَدُة َأَحِدِىْم َأْربَُع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقيَن{أَنْ ُفُسُهْم 

 (.ٕٜٗٔانقضاء عدة اظتتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع اضتمل، برقم )
هَ باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٖٙ  ا اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن اْلَكاِذبِيَن{}َويَْدرَُأ َعن ْ

انقضاء عدة اظتتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع اضتمل، برقم باب:  (، ومسلم، كتاب الطالؽ،ٚٗٚٗ[، برقم )ٛ]النور:
(ٜٔٗٙ.) 



16 
 

قد ورد فيها ستسة أسباب يف و  :بعض الناس قد يقوؿ؟ ترى فما ىو سبب النزوؿ يا ة،يف قصص ؼتتلفعة، متنو 
فإذا  ،يف التفسَت ارسً وليس ىذا د ،وىذا يف الواقع نوع من العبث كذا،  :والثالث كذا،  :والثاين كذا،  :األوؿ ،النزوؿ

 :يةتنتبع اطتطوات اآل :نصنع؟ نقوؿ ذافما ،كثر من روايةأ ة،متعدد ةوجدنا روايات كثَت 
أسباب أف وعرفنا ، مث ننظر بعد ذلك إىل الصيغة ،فالروايات الضعيفة نستبعدىا ،أوؿ ما ننظر إىل الثبوت: الً أو 

الذي يقولوف ة، كغَت صحيح ةفما كاف بصيغ ،ةصري ةما ليس بصيغ :ومنو ة،صرلت ةما يكوف بصيغ :النزوؿ منو
إذا ف ،الصحيح الصريح ؟فالذي يبقى عندنا اآل افم، هذا من قبيل التفسَت، فيستبعد ،يف كذا ةينزلت ىذه اآلفيو: 

حكمنا  ةف كانت متقاربإف ة،ىل اضتوادث ىذه متقارب :ننظر ؟فماذا نصنع ،اجتمع عندنا ىذا الصريح الصحيح
حكمنا  ةوإذا كانت اضتوادث متباعد ،كما ذكرنا يف قصة اللعاف قبل قليل  ،نزلت بعد ىذه اضتوادث ةيف اآلأب

ونسردىا  ،يف سبب النزوؿ ة،قد ورد فيها كذا روايو  : ؿتتاج أف نقوؿالوهبذا  ة،واؿتلت اظتشكل ،بتكرار النزوؿ
لتسن أف يقاؿ  امث بعد ذلك يتلخص لنا يف النهاية حتريرً  ،يها على ىذا الًتتيبر وؾت ،نفصل فيها افتإو  ،ال، وفتشي

 ة.يعند الكالـ عن سبب نزوؿ اآل
وبعضها غَت  ا،على ما كاف فيو بعض الروايات صحيح الً نعطيكم مثا، وتطبيقات على ىذا ةنعطيكم أمثل

 ؟كيف نستخرج سبب النزوؿ  ة،كلو صريح يف الصيغو  ،جتمع فيو الضعيف والصحيحا ما ،صحيح
اضبطوا  ،[ٖ-ٔ]الضحى: }َوالضَُّحى * َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى * َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَ َلى{ يقوؿ: -عز وجل-اهلل 
رضي -اف خرج الشيخاف من حديث جندب بن سفيأ ،الروايات، أو على األقل: الراوي وموضع الشاىدىذه يل 
يا  :فقالت ،هأفجاءت امر  فلم يقـو ليلتُت أو ثالثا، ،صلى اهلل عليو وسلم-اشتكى رسوؿ اهلل : "قاؿ -عنواهلل 

 :عز وجل-نزؿ اهلل أف ،ليلتُت أو ثالثامنذ قربك ره مل أ ،إين ألرجو أف يكوف شيطانك قد تركك !ػتمد
، يف الصحيحُت هىذ؟ يف صحة ىذه الروايةما تقولوف ، (ٖٚ)"[ٕ-ٔ]الضحى: }َوالضَُّحى * َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى{

 .نبقيهابل  ،أف نستبعدىا نستطيع فهذه ال ة،صرلت ؟ةلتر غَت صأو  ةصرلتل ىي وى
جربيل وعد النيب ف أ،بطأالوحي  أف :يف سبب نزوعتا ،الطرباين بإسناد ضعيف دعنف: روايات أخرى غَت ىذهوعندنا 

صلى -دث يف بيت رسوؿ اهلل ح ما)) :قاؿ -اهلل عليو وسلمصلى -النيب ف ،وما جاء -صلى اهلل عليو وسلم-
جروا قد  فوجدت ،حتت السرير ةدخلت اظتكنسأفو، تكنسختم الدار، أي:  فأ ةمر اصتاريوأ ،((-اهلل عليو وسلم

عن  -صلى اهلل عليو وسلم-لو النيب أفس، فجاء جربيل ،لقتوأخرجتو و أف ،الكلب الصغَتىو:  اصتروو - ،مات

                                                 

(، ومسلم، كتاب ٜٓ٘ٗ[، برقم )ٖ]الضحى: رَبَُّك َوَما قَ َلى{ }َما َودََّعكَ باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٖٚ
 (.ٜٚٚٔمن أذى اظتشركُت واظتنافقُت، برقم ) -صلى اهلل عليو وسلم-ما لقي النيب باب:  اصتهاد والسَت،
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، (ٖٛ)((أو صورة بيتا فيو كلب تدخل ال ةف اظتالئك))إ :وقاؿ ،اصتروىذا  :ىو ف السببأخربه أف ،رأخسبب الت
لكن يف قصة سبب ، ديث صحيح ثابت، ح(ٜٖ)(ة(و صور أتدخل بيتا فيو كلب  ال ةالئكف اظت))إ :ديثوح

 ،عند الطرباين :وىيالرواية ال تصح،  ههذفة، ضعيف ةىذه القص، نو مل يدخل بسبب ىذا اصتروأخربه أظتا  ،النزوؿ
 .فهذه تستبعدة، غَت صحيح ةولكن الرواي ة،صرلت ةف الصيغأ :صلافاضت

صلى اهلل عليو -رسوؿ اهلل على نزؿ  ظتا" :عن ابن عباس ،من طريق ضعيف ،ابن جرير الطربي دعن :سبب ثالثو 
}َما َودََّعَك رَبَُّك  :نزؿ اهلل تعاىلأف ،قالهو  ودعو ربو :فقالوا ،فتغَت بذلك ،ياماأعنو جربيل طأ بأ ،فآالقر  -وسلم

 .ةهذه ضعيفف، (ٓٗ)"[ٖ]الضحى: َوَما قَ َلى{
لقد خشيت ))فقاؿ:  ،حزنوأو  ،-صلى اهلل عليو وسلم-ىت شق ذلك على النيب حالوحي  فًت :خرىأ ةعندنا روايو 
 .ةضعيف ةىذه روايو ، (ٔٗ)}َوالضَُّحى{: فجاء جربيل بسورة، جفاين جربيل :يعٍت، ((ف يكوف صاحيب قالينأ
 }َوالضَُّحى{: نزؿ اهللأف ،ولكن اهلل قاله ،لو كاف من عند اهلل لتتابع ا:فقالو  ،الوحي فًت" :وىي، خرىأ ةروايو 

 .(ٕٗ)"ةخر السور آىل إ ،[ٔ]الشرح: }َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك{، [ٔ]الضحى:
: إين وقالتأة اظتر وىي: عندما جاءت  ،وىلاأل ةالروايمنها؟  اضتقيقيىو سبب النزوؿ  ماة، ذه الروايات كثَت فه

هذا ىو ، فاثالثً  وأليلتُت  -صلى اهلل عليو وسلم- الوحي عن النيب ًتفظتا ألرجو أف يكوف شيطانك قد تركك، 
 ىل الباقي.إوال نلتفت  فقط، ا السبب الوحيدذنذكر ى، بل ابدً أف نسرده ونعدده أتاج لت والباقي ال ،سبب النزوؿ

اضتالة ، أما يف غَت صريحمنو والصحيح منو صريح و  ،على ما صحت فيو بعض الروايات دوف بعض نعطيكم مثاال
منو صحيح ومنو  ىذا النوعيف  لتة، لكنر كلها ص  هالكن ،بعضها غَت صحيحو  روايات بعضها صحيحفال ،األوىل

ما ىو سبب النزوؿ اضتقيقي الذي ينبغي أف يقاؿ  نظرلنو  ،عليو فلنطبق ،ومنو صريح ومنو غَت صريح، غَت صحيح
صيغ  افيها أيضً  عواجتم ،جتمع فيها روايات صحيحة وضعيفةاالتطبيق الذي سأذكره يتعلق بصورة ، فيعتمدو 

                                                 

(، ٖٙٔ/ٖٔ(، وانظر: سلسلة األحاديث الضعيفة واظتوضوعة )ٖٙٙ(، برقم )ٜٕٗ/ٕٗأخرجو الطرباين يف اظتعجم الكبَت ) - ٖٛ
عن سبب التأخر، فأخربه أف السبب ىو: ىذا اصترو،  -صلى اهلل عليو وسلم-فسألو النيب (، وليس فيو ىذه الزيادة: ٖٙٔٙبرقم )
 .))إف اظتالئكة ال تدخل بيتا فيو كلب أو صورة((وقاؿ: 

فوافقت إحداقتا األخرى،  إذا قاؿ أحدكم: آمُت واظتالئكة يف السماء، آمُتباب:  أخرجو البخاري، كتاب بدء اطتلق، - ٜٖ
ال تدخل اظتالئكة بيتا فيو كلب وال صورة، برقم باب:  (، ومسلم، كتاب اللباس والزينة،ٕٕٖ٘غفر لو ما تقدـ من ذنبو، برقم )

(ٕٔٓٙ.) 
 (.ٚٛٗ -ٙٛٗ/ٕٗأخرجو الطربي يف تفسَته ) - ٓٗ
 (.ٓٔٚ/ٛانظر: فتح الباري البن حجر ) - ٔٗ
 انظر: اظتصدر السابق. - ٕٗ
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سبب النزوؿ  نظر كيف نستخلصن مث ،وىذه أبلغ صورة حتمل ألواف التفاوت يف الروايات ،صرلتة وغَت صرلتة
 منها.

 نظر إىل الرواياتا ،[٘ٔٔ]البقرة: }َولِلَِّو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{ يقوؿ: -عز وجل-هلل ا
وذلك أف  ،القبلةف: كاف أوؿ ما نسخ من القرآ"عن ابن عباس قاؿ: ، رج ابن جرير بإسناد جيدأخ !اظتوجودة

أف يستقبل  -عز وجل-أمره اهلل  ،أىلها اليهودر وكاف أكث ،اظتدينة ظتا ىاجر إىل -صلى اهلل عليو وسلم- رسوؿ
فكاف رسوؿ اهلل ، اهرً بضعة عشر ش -صلى اهلل عليو وسلم-اهلل وؿ رسا ستقبلهاف ،ففرحت اليهود، بيت اظتقدس

ب من ذلك تار اف، إىل أف حّولت القبلة :اضتاصل ،عليو السالـ-إبراىيم  ةب قبللت -صلى اهلل عليو وسلم-
َها{ :وقالوا ،اليهود َلِتِهُم الَِّتي َكانُوا َعَلي ْ ُىْم َعْن ِقب ْ }ُقْل لِلَِّو  :عز وجل-فأنزؿ اهلل  ،[ٕٗٔ]البقرة: }َما َوَلَّ

ىذه  ضبطواا ،(ٖٗ)"[٘ٔٔ]البقرة: }فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{ :وقاؿ ،[ٕٗٔ]البقرة: اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب{
فأنزؿ قاؿ: "صرلتة، ىي: أو غَت صرلتة؟  صرلتة، وىل ىي جرير بإسناد جيدابن  عند ،عن ابن عباس: الرواية

 على اليهود. احتويل القبلة ردً  بسبب :ىيف إذ "،اهلل
صلى -النيب  نا مع: "كقاؿ -رضي اهلل عنو-مر بن ربيعة اعن حديث ع ،ي وابن ماجوذالًتم دعن: واية ثانيةور 

على اصتهة اليت  و،فصلى كل رجل منا على حيال ،فلم ندري أين القبلة ،يف سفر يف ليلة مظلمة -عليو وسلماهلل 
سب ، حبواحد من ىنا، و واحد من ىنا، و واحد من ىنا، و واحد صلى من ىنا ،يعتقد أف القبلة منها ،اجتهد فيها
ا رو حوا ذكبفلّما أص، ُت مشرؽ ومغرببا أصبحوا وجدوا أنفسهم مل، فيف الليل اوضعوا خطوطً ، و اجتهاداهتم
ىذه رواية و ، (ٗٗ)"[٘ٔٔ]البقرة: }فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{: فنزلت ،ذلك -صلى اهلل عليو وسلم-لرسوؿ اهلل 

، فهي: فهذه صرلتة"، فنزلت"مث قاؿ: ذكر واقعة فقد ة؟ ىي: صرلتة، صرلتة أو غَت صرلتوىل ىي  ،صحيحة
د وىل يف احتجاج اليهو األو  ،من اجتهد يف القبلة فأخطأ يفيف أهنا  ة،هذا حديث عامر بن ربيعصرلتة، فصحيحة 

 .حتويل القبلةعلى 
يصلى على راحلتو  -صلى اهلل عليو وسلم-كاف النيب "عمر قاؿ: ابن  حديث، من يذعند الًتم :ثالثةالرواية وال

مث قرأ ابن  ،قادـ من مكة إىل اظتدينة :وىو :يعٍت ،من مكة جاء   :ىوو ، الراحلةيعٍت:  ،تطوعا حيثما توجهت بو

                                                 

 (.ٓٗالصالة من اإلنتاف، برقم )باب:  (، وأخرجو البخاري، كتاب اإلنتاف،ٕٚ٘/ٕأخرجو الطربي يف تفسَته، ) - ٖٗ
ما جاء يف الرجل يصلي لغَت القبلة يف الغيم، باب:  ،صلى اهلل عليو وسلم-أخرجو الًتمذي، أبواب الصالة عن رسوؿ اهلل  - ٗٗ

ؾ، ال نعرفو إال من حديث أشعث السماف، وأشعث بن سعيد أبو الربيع (، وقاؿ: ىذا حديث ليس إسناده بذاٖ٘ٗبرقم )
من يصلي لغَت القبلة وىو ال يعلم، برقم باب:  السماف يضعف يف اضتديث، وابن ماجو، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها،

 (.ٜٕٔ(، برقم )ٖٕٖ/ٔ(، وحسنو األلباين يف إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل )ٕٓٓٔ)
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يف ىذا : قاؿ ابن عمر، [٘ٔٔ]البقرة: }َولِلَِّو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{ :عمر ىذه اآلية
 ، وىل ىي صرلتة؟ ىذه رواية صحيحةو ، (٘ٗ)"أنزلت ىذه اآلية

 يفيصل ،القبلةاستقباؿ يف صالة السفر التطوع ال يلـز  أف :ىذا ؽتا يدخل يف معناىا :ابن عمر يقوؿاصتواب: ال، 
أنو سبب و راحلتو، وىذا معٌت صحيح، دؿ عليو عمـو اآلية، لكنو ليس بصريح يف توجهت بما اإلنساف حيث 

 .اثنتافت معنا؟ ثبترواية  كم، فنستبعدىا ؟فماذا نصنع هبذه الرواية ،النزوؿ من جهة الصيغة
ف أخاكم النجاشي قد ))إقاؿ:  -صلى اهلل عليو وسلم-أف النيب  :ن قتادة، عابن جرير دعن :رواية رابعةدنا نوع

]آؿ  }َوِإنَّ ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب{ فنزلت: :قاؿ، مبسلم نصلي على رجل ليس :الواق ،((فصلوا عليو ،مات
}َوِللَِّو اْلَمْشِرُق  :عز وجل-فأنزؿ اهلل ، نو كاف ال يصلي إىل القبلةإ :قالوا"ف :قاؿ قتادة، اآلية [ٜٜٔعمراف:

 ال لكنها، صرلتةفهي:  "،فنزلت" :ىذه الروايةفي ف، (ٙٗ)["٘ٔٔ]البقرة: َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{
فالرواية ىذه  ،ضعيف :ىوو  ،ل اظترسليوىذا من قب ،صلى اهلل عليو وسلم-ألف قتادة يرويو عن النيب ؛ حتص
 .اثنتاف فقط؟ ا روايةدنعنبقيت  فإىل اآلف كم، ناىا ظتاذا؟ ألهنا غَت صرلتةد قبلها رديتوال، فعللضيناىا ردّ 
قالوا: ، [ٓٙ]غافر: }اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم{ :ظتا نزلتد: عن غتاى ،ابن جرير يف التفسَت دعن :امسةاطترواية ال

 ،ألهنا مرسلة؛ صرلتة لكنها ال تصحفهي ، (ٚٗ)["٘ٔٔ]البقرة: }فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُو اللَِّو{ :إىل أين؟ فنزلت
 .ىذه الرواية نستبعدىاف: إذ، رواية ال تصح :يهف ،من التابعُتفمجاىد 

؟ فماذا نقوؿ، يف القبلة أمن اجتهد وأخط يف :اأيضً و  ،ويل القبلةيف حت ؟الصحيح منها ما ىو ،أسباب ةفهذه ستس
 ،نزلت اآلية بعدىا :ؿو نق ،اربقإذا كانت حصلت يف وقت مت ؟ىل ىذه اضتوادث حصلت يف وقت متقارب

نزلت مرة  ،فالنزوؿ قد تكرر ،إف مل حتصل يف وقت متقاربنقوؿ: ف ،لكن ال نعلم أهنا حصلت يف وقت متقارب
 .وال إشكاؿ ،فاآلية نزلت مرتُت ،أخرىومرة بسبب واقعة ، الواقعةىذه بسبب 

ونبقى يف  ،ىذا سبب نزوؿ :مث نقوؿ ،غَت الصحيح :ومنها ،الصحيح :منها ،ىذا من سرد ستس روايات أينف
 َتة؟!ح

                                                 

جواز صالة النافلة على الدابة يف السفر حيث توجهت، برقم باب:  أخرجو مسلم، كتاب صالة اظتسافرين وقصرىا، - ٘ٗ
(، وقاؿ: ٜٕٛ٘باب: ومن سورة البقرة، برقم ) ،-صلى اهلل عليو وسلم-(، والًتمذي، أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل ٓٓٚ)

 ىذا حديث حسن صحيح.
 (.ٖٚٚٛ(، برقم )ٜٚٗ/ٚأخرجو الطربي يف تفسَته ) - ٙٗ
 (.ٚٗٛٔ(، برقم )ٖٗ٘/ٕأخرجو الطربي يف تفسَته ) - ٚٗ
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تبارؾ - يف قولواظتثاؿ السابق وىو:  ،صرلتة مع تقارب النزوؿ توكان ،على ما صحت فيو الروايات الً عطيكم مثان
وىالؿ ، (ٛٗ)نتر العجالينيف عو  ،صحيحة وصرلتةفيها روايات ، فال[ٙ]النور: }َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم{ :وتعاىل
سبب  :ىوا كل واحد منه  ،نزلت اآلية بعدىا رتيعا ،النزوؿ متقاربفصريح، كلها و  ،كلها صحيح،  (ٜٗ)ةبن أمي

 .نزوؿال
 ا.نزلت بعدقت، (ٔ٘)لوالعس، (ٓ٘)ةاصتاري -صلى اهلل عليو وسلم-وكذلك حترمي النيب 

 ىو: ؟سبق مثاؿ على ىذا ما ىود، وقد ولكن النزوؿ متباع ،صرلتة توكان ،ثاؿ على ما صحت فيو الرواياتم
: }الم * ُغِلَبِت الرُّوُم{ ىناؾ ظتا فرح اظتشركوف يف نزلت ، (ٖ٘)ةيف اظتدين مث ،(ٕ٘)ةيف مك نزلت هذه، ف[ٕ-ٔ]الرـو

 .فو اظتؤمنظتا فرح نزلت وىنا ة، مك
 .(٘٘)داليهو  وسألظتا و ، (ٗ٘)فا سألو اظتشركو ، ظت[٘ٛ]اإلسراء: }َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح{: ثالو أيضاوم

                                                 

}َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإَلَّ  :عز وجل-قولو باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٛٗ
باب:  (، ومسلم، كتاب الطالؽ،٘ٗٚٗ[، برقم )ٙ]النور: َحِدِىْم َأْربَُع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن الصَّاِدِقيَن{أَنْ ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة أَ 

 (.ٕٜٗٔانقضاء عدة اظتتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع اضتمل، برقم )
َها اْلَعَذاَب أَ باب:  أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآف، - ٜٗ  ْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّو ِإنَُّو َلِمَن اْلَكاِذبِيَن{}َويَْدرَُأ َعن ْ

انقضاء عدة اظتتوىف عنها زوجها، وغَتىا بوضع اضتمل، برقم باب:  (، ومسلم، كتاب الطالؽ،ٚٗٚٗ[، برقم )ٛ]النور:
(ٜٔٗٙ.) 

(، والدارقطٍت يف ٖٕٙٔ(، برقم )ٖٔ/ٖ(، والطرباين يف اظتعجم األوسط )ٜٚٗ-٘ٚٗ/ٖٕأخرجو الطربي يف تفسَته، ) - ٓ٘
 (.ٚٚٓ٘ٔ(، برقم )ٛٚ٘/ٚ(، والبيهقي يف السنن الكربى )ٖٔٓٗ(، برقم )٘ٚ/٘سننو )

(، ومسلم، كتاب ٕٚٙ٘[، برقم )ٔ]التحرمي: }ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك{باب:  أخرجو البخاري، كتاب الطالؽ، - ٔ٘
 (.ٗٚٗٔحـر امرأتو، ومل ينو الطالؽ، برقم ) وجوب الكفارة على منباب:  الطالؽ،

، برقم )باب:  ،صلى اهلل عليو وسلم-أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل  - ٕ٘ (، ٜٖٗٔومن سورة الرـو
، ال نعرفو إال من حديث عبد الرزتن بن أيب الزناد، وحسنو  وقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح غريب من حديث نيار بن مكـر

 (.ٜٖٗٔ، بًتقيم الشاملة آليا( برقم )ٜٗٔ/ٚباين يف صحيح وضعيف سنن الًتمذي )األل
، برقم ) ،صلى اهلل عليو وسلم-أخرجو الًتمذي، أبواب القراءات عن رسوؿ اهلل  - ٖ٘ (، وقاؿ: ٖٜٕ٘باب: ومن سورة الرـو

، بًتقيم الشاملة آليا(، ٖ٘ٗ/ٙىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو، وصححو األلباين يف صحيح وضعيف سنن الًتمذي )
 (.ٖٜٕ٘برقم )

باب: ومن سورة بٍت إسرائيل، برقم  ،صلى اهلل عليو وسلم-أخرجو الًتمذي، أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل  - ٗ٘
(، وقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو، وقاؿ األلباين: حسن صحيح، يف التعليقات اضتساف على ٖٓٗٔ)

 (.ٜٜ(، برقم )ٜٕٓ/ٔصحيح ابن حباف )
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ما ، و نزلت مرتُتة أف اآليب :ما نقوؿ ،قالوا: نلجأ إىل الًتجيح ،تقاربمنزوؿ أف الب إذا ما علموا بعض العلماء
وما نزؿ منو من األحرؼ اظتتعلقة  ،ف القرآف نزؿ على سبعة أحرؼإ :كمل  قلتنٍتمع أ ؟ذاهبما يقولوف اذا أدري ظت

بعض العلماء ، لكن ىذايف فال غضاضة ، ف جربيل نزؿ هبا مرة ثانيةأ :فمعٌت ذلك ،اظتدينةيف بالسور اظتلكية نزؿ 
وىي يف وقت األسباب أف اآلية نزلت بعد ىذه بم كما قدرنا أف ؿتإذا  ،نلجأ إىل الًتجيحن ؿت ،ال :يقولوف

ابن  حديثف، عن الروح -صلى اهلل عليو وسلم-النيب ظتا سألوا : السابق ثاؿمثل: اظت ؟كيف نرجح،  فنرّجح متقارب
ففي ىذه اضتالة يرّجحوف رواية ، يذوحديث ابن عباس ظتا سألو اظتشركوف عند الًتم ،يف الصحيحُتد مسعو 

 .الصحيحُت
-كاف مع النيب   ،مسعود كاف حاضر القصةن با: نرجح بأف يقوؿف ،لًتجيحيف اوبعضهم يلجأ إىل طريقة أخرى 

 ،لم لتضرفأما ابن عباس ، حاضر :فهو ،يتوكأ على عسيب -صلى اهلل عليو وسلم-لنيب وا ،صلى اهلل عليو وسلم
صلى اهلل -أو شتعها من النيب  ،أكيد يرويو عن صاحيب آخر :فهو ،يف مكة اكاف صغَت ألنو   ،مرسل صحايب :فهو
 .فهذا مثالو ،-صلى اهلل عليو وسلم-لكن ابن مسعود كاف مع النيب  ،مرة ثانية -وسلم عليو

 :مكاف النزوؿ
كيف ؿتكم   ،واهلل أعلم ،باختصار يف أجود ما قيل فيوو ضابطو  ،باظتكي واظتدين :ونوما يسم :وىو ،مكاف النزوؿ

حىت لو نزؿ كل ما نزؿ قبل اعتجرة فهو: مكي، وما نزؿ بعد اعتجرة فهو: مدين،   ؟ىذا مدين وأ ،أف ىذا مكي
مكة، يف يف نزلت  ؟وأين نزلت ؟مىت نزلت، [ٖ]اظتائدة: }اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم{: مثل قولو: يعٍت مكة،
 ،مكي :ما نزؿ قبل اعتجرة فهو: ركِ أحسن ما ذ  وىو:  ،فهذا الضابط جيدة، ية مدنيآومع ذلك ؿتكم أهنا ، عرفة

 .مدين: وما نزؿ بعد اعتجرة فهو
قلنا:  ما إذاأ ،التنزيل فقطوا ىذا موقوؼ على نقل من شاىد: نقوؿ ؟مدين وأ ،يف نعرؼ أف ىذا مكيكو 

 لتكمو  ،يأخذوف قرائنفبعض العلماء  ،ىذا السؤاؿ ردتو وعتذا أ؛ فهنا ندخل يف متاىات ما عتا حدّ  ،الماتبع
سورة ومثل: يقوؿ لك: ىذه نازلة يف اظتدينة،  ية ذكر فيها اليهودآأي : الً مثة، اظتدينيف ف ىذه اآلية نزلت إ :لك

                                                                                                                                                         

(، ٕ٘ٔ[، برقم )٘ٛ]اإلسراء:  َقِليًَل{}َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإَلَّ قوؿ اهلل تعاىل: باب:  أخرجو البخاري، كتاب العلم، - ٘٘
}َوَيْسأَُلوَنَك عن الروح وقولو تعاىل:  -صلى اهلل عليو وسلم-سؤاؿ اليهود النيب باب:  ومسلم، كتاب صفة القيامة واصتنة والنار،

 (.ٜٕٗٚ[ اآلية، برقم )٘ٛ]اإلسراء: َعِن الرُّوِح{
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، نزلت بروايات صحيحة ،كلها من أوعتا إىل آخرىا  ،يف ليلة واحدة ،رتلة واحدةت نزلأهنا صح و  معروؼ ،األنعاـ
 .(ٙ٘)يف مكة

بعض ر فيها كِ ذ  و ألنظتاذا؟ يقوؿ:  ،يف اظتدينةىذه نزلت : يقوؿ، و منها بعض اآليات بعض العلماء يستثٍتو 
، الزكاة ما فرضت إال يف اظتدينة :قالوا، [ٔٗٔ]األنعاـ: }َوآتُوا َحقَُّو يَ ْوَم َحَصاِدِه{الزكاة: قضية مثل:  ،األشياء

ذه هب ، لكن مل يكنأهنا فرضت يف مكة :جحاالر ة لزكاة؟ اف الزكاة فرضت يف اظتدينإ :أصال من قاؿ لكم: عتم نقوؿ
 ا، مترج اإلنساف عند اضتصاد شيئً قدرء غَت مشيفرض أصلها يف مكة بإفتا ، وليس ىناؾ شيء مقّدر ،صباءناأل

 .ىذا جواب ،كل ذلك يف اظتدينة  ،إىل آخره الزكوية،نصباء والتقسيمات واألمواؿ ونزلت ىذه األمل يقدر، 
فلماذا ، وذكرنا لكم أمثلة على ىذا، قد تنزؿ قبل تقرير اضتكمف اآلية إ :أف نقوؿ بكل بساطة :اصتواب الثاينو 

 ،أهنا جاءت رتلة واحدة :من سورة جاءت أحاديث صحيحة[، ٔٗٔ]األنعاـ: }َوآتُوا َحقَُّو يَ ْوَم َحَصاِدِه{: ـترج
أهنا بى آية فال كتوز أف ؿتكم عل ؟عتذا اظتعٌت الذي تبادر لنا ؛إال ىذه اآليات :ونقوؿ ،يف ليلة واحدة ،يف مكة

، على االجتهاد ا جتدونو يف كتب التفسَت مبٍتؽتوكثَت ، فظحتهذه ف، نزلت يف مكة أو اظتدينة بناًء على اجتهاد
}َقْد َأفْ َلَح َمْن يف قولو:  يف سورة األعلى أو مثل اآلية اليت ذكرنا، رة البلدو س :مثل فقاؿ بو، لو يف اظتعٌتح ال

،  ىذه اآلية مدنية ،ال :بعضهم قاؿ، و ورة مكيةسفهذه ال، [٘ٔ-ٗٔ]األعلى: رَبِِّو َفَصلَّى{تَ زَكَّى * َوذََكَر اْسَم 
اظتعٌت الراجح  :الً أو  !عجيباظتدينة،  رفت إال يفوزكاة الفطر ما ع  ، زكاة الفطرتدؿ على اؿ: ىذه ؟ قكيف مدنية

 .نزلت قبل تقرير اضتكم :قاؿ؟ يفماذا يقاؿ ،ىو ىذا الو فرضنا أف معناىمث ، ليس ىذاتو سابقا، و ذكر 
 مكيةبأهنا اآلية على لنحكم  ؛رائنقوال يلتفت إىل اجتهادات وآراء و  ط،ىذا موقوؼ على النقل والسماع فق ف:إذ

يف معرفة اظتكي  عليهم ؿىم الذين يعو   -صلى اهلل عليو وسلم-فمن شاىدوا التنزيل من أصحاب النيب  ،أو مدنية
أنو  -رضي اهلل عنو-عن ابن مسعود  ،-تعاىل رزتو اهلل- كما أخرج البخاري،  ىذه اظتعرفةغاية يف ا ، وكانو واظتدين

 .(ٚ٘)"نزلتأين و  ،من نزلت أعلم يفوأنا إال  -تعاىل-ية من كتاب اهلل آالذي ال إلو غَته ما نزلت و ": قاؿ

                                                 

(، ويف ٖٜٕٓٔ(، برقم )ٕ٘ٔ/ٕٔ(، ويف اظتعجم الكبَت )ٕٕٓبرقم )(، ٘ٗٔ/ٔأخرجو الطرباين يف اظتعجم الصغَت ) - ٙ٘
(، والبيهقي يف السنن الصغَت  ٗٗ/ٖ(، وأبو نعيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء )ٚٗٗٙ(، برقم )ٕٜٕ/ٙاظتعجم األوسط )

يح على شرط مسلم، (، وقاؿ: "ىذا حديث صحٕٕٖٙ(، واضتاكم يف اظتستدرؾ على الصحيحُت برقم )ٜ٘ٙ(، برقم )ٖٔٗ/ٔ)
فإف إشتاعيل ىذا ىو السدي، ومل مترجو البخاري"، وتعقبو الذىيب بقولو: "ال، واهلل مل يدرؾ جعفر السدي وأظن ىذا موضوعا"، 

 (.ٕٚٙ٘(، برقم )ٕٕٚ/ٕٔوقاؿ األلباين: منكر، يف سلسلة األحاديث الضعيفة واظتوضوعة )
(، ومسلم،  ٕٓٓ٘برقم ) ،صلى اهلل عليو وسلم-لقراء من أصحاب النيب اباب:  أخرجو البخاري، كتاب فضائل القرآف، - ٚ٘

 (.ٖٕٙٗبرقم ) ،عنهما رضي اهلل- بن مسعود وأمو من فضائل عبد اهللباب:  ،عنهم رضي اهلل-فضائل الصحابة كتاب 



23 
 

: ، أي(ٛ٘)ع"وأشار إىل سل ،قاؿ: نزلت يف سفح ذلك اصتبلف ،سأؿ رجل عكرمة عن آية من القرآف" :وقاؿ أيوب
 الذي كاف حتتو اطتندؽ.

م مية التيآ :الً مث :يعٍت، نتكن من خالؿ الروايات اليت وردت يف أسباب النزوؿ أننا نعرؼ مكاف النزوؿ: أيضاو 
فنعرؼ أهنا نزلت  ،اظتكاف تدفحد، (ٜ٘)"البيداءبأو  ،ات اصتيشذكنا ب"عائشة تقوؿ: ، السابقة يف سورة اظتائدة

 .أف تذكر الواقعة أين حصلت توإفتا أراد ،ف مل يكن قصدىا بياف اظتكاف الذي نزلت فيها اآليةإو  ،يف ىذا اظتكاف
  كيف ؿتكم على السورة أهنا مكية أو مدنية؟ة، وىي:  وىنا مسألة مهم

العربة بأوؿ  :يقولوف بعض العلماء؟ فكيف ؿتكم ،وقد يكوف العكس، وبعضها مدين ،كوف السورة مكيةتقد 
 .ةمكي :هيف ،حىت لو نزؿ بعض اآليات يف اظتدنية ما يهمناف ،كةمبنزؿ ذا فإ ؟ن نزؿأي ،السورة

، وليس من العادة أف أذكر خالفا يف ىذه الدروس ،وىذا خالؼ مشكل، لعربة باألغلبا ،وبعضهم يقوؿ: ال
إذا نظرنا إىل الواقع يف اآليات و أن :وىي ،اطتالؼها من بعض صور فيلكن أردت أف أصور لكم طريقة خترجوف 

عامة  أو ،أف رتيع آياهتا مكية يف الواقع ،سورة مكية مثال هناإ :ؾتد أف كل السور اليت يقاؿ، اظتوجودة عندنا
هذا ال ف ،ف نزؿ يف مكةإو  ،مدين :كل ما نزؿ بعد اعتجرة فهوف  أل؛ وأما اظتدين فال إشكاؿ فيو، اآليات مكية

إهنا  ها:يقاؿ عن، و أنو مكي اأو الغالب على آياهت ،تكوف مكية بكاملهاإما أف أف السورة  :الواقعفيو، ف إشكاؿ
 ،كلو مدين والباقيإال كم آية مكية، يعٍت: قليلة،  وما فيها ،هنا مكيةبأال يوجد سورة يقاؿ عنها: و  ،مكية سورة
يًتتب عليو ة، ىل لو قيمة أو ليس لو قيم :ة الواقعيةمن الناحي ففهذا اطتالؼ إذ، ال يوجد، األغلب مدين :يعٍت

  ؟شيء
من الناحية يف الواقع، لكنو ، فيو وصعب عليك الًتجيح ،كوإف ىال  ليس لو قيمة، وال يًتتب عليو شيء، اصتواب: 

 .شكاؿإالواقعية ما فيو 
بناء بل ىو  ،وىذا غَت صحيح، اآلية الفالنية ىذه السورة مكية إال :نعطيكم أمثلة على ىذا الذي يقولوف فيو

هذا ، ف[ٗٔ]األعلى: }َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّى{ وفيها: ،سورة األعلى اليت ذكرت قبل قليل :ومثال، اتاجتهادعلى 
 .اصتوابرأيتم و  ،ألهنم بنوه على اظتعٌت ؛غَت مقبوؿ

 ىذه مدنية، وسورة الفاحتة :قالوا، [ٚ]الفاحتة: َوََل الضَّالِّيَن{} :ف قولوإ :وكذلك بعضهم قاؿ يف سورة الفاحتة
هذه اآلية ف ،اليهود ىم الذين كانوا يف اظتدينة؟ }َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّالِّيَن{: من ىم: قالوااذا؟ ظت، مكية

                                                 

 (.ٕٖٚ/ٖأخرجو أبو نعيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء ) - ٛ٘
}فَ َلْم َتِجُدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكْم وقوؿ اهلل تعاىل:  أخرجو البخاري، كتاب التيمم، - ٜ٘

 (.ٖٚٙالتيمم، برقم )باب:  (، ومسلم، كتاب اضتيض،ٖٖٗ[، برقم )ٙ]اظتائدة: ِمْنُو{
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 ي درجةنظروا إىل أ، اصحيحىذا ليس ب ،ال، فنقوؿ: مدنية، ىذه َوََل الضَّالِّيَن{}: ىذه فإذ، تكلمت عن اليهود
 .!وصلوا

}اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم يف قولو:  :الً مث ،اظتعتمد اظتعترب :هوف ،-مرضي اهلل عنه-ما ما ورد فيو النقل عن الصحابة وأ
ا لو نزلت علين قاؿ: آية يف كتابكمفظتا جاء الرجل اليهودي إىل عمر، "كما عند الشيخُت:  ،[ٖ]اظتائدة: ِديَنُكْم{

نزلت  :عمرو قاؿ لف [،ٖ]اظتائدة: }اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم{: قاؿ :ي آيةأقاؿ: ف ،لك اليـو عيداذنا ذالخت
 .اظتعترب اظتعتمد :فهذا ىو، اآلية ؿو مكاف نز فيو فهذا نقل لنا عمر ره، خ آىلإ (ٓٙ)"..يـو عرفة

 .(ٔٙ)"اصتيشأو بذات  ،بيداءالا بنك" :عائشة: حديث مثاؿ آخرو 
  :فهي ،كذافيها  إذا رأيت ، و كذا  :فهي ،إذا رأيت سورة فيها كذايقولوف: ف ،ابط اليت يذكرىا العلماءو أما الضو 

كل   :ويقولوف مثال، مكية :فهي "،كالا: "كل سورة فيه  :الً كقوعتم مث  ،بُت اظتكي واظتدين بوفيما نتيزوف ، كذا
إال البقرة وآؿ  ،مكية: فهي، اضتروؼ اظتقطعة التهجيا حروؼ أوعت كل سورة يف، و مكية :فهي ،سورة فيها سجدة

كل سورة ، و البقرة ىسو  ،مكية :فهي ،كل سورة فيها قصص األنبياء واألمم السابقةو  ،ويف الرعد خالؼ، عمراف
}َوِإْذ قُ ْلَنا  ، وفيها:وال أدري أين ذىبت سورة الكهف ،سوى البقرة ،مكيةفهي:  ،بليسإفيها قصة آدـ و 

}يَا َأي َُّها الَِّذيَن  :وليس فيها ،}يَا َأي َُّها النَّاُس{ :ل سورة فيهاوك ،اآلية [ٓ٘]الكهف: لِْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا ِْلَدَم{
 .مكية :كل سورة من اظتفصل فهيو  ،أشياء تشكل على ىذاىناؾ و ، مكية :فهي، آَمُنوا{

أحكاـ وبياف إذف باصتهاد، وكل سورة فيها ، مدنية :فهي ،كل سورة فيها اضتدود والفرائض: ويقولوف يف اظتدين
 .العنكبوت ىما عد ،مدنية :فهي ،كل سورة فيها ذكر اظتنافقُت، و مدنية: فهي، اصتهاد

 لةأألهنا مسبو؛ فإف صح االستقراء قلنا  ة،بعها واحدة واحدتونت ،ىذه األشياء حتتاج إىل مراجعة :قوؿفنأما ؿتن 
على  اءنبىذا  إذا قلنا، فدوف العشرين يف عمره :فهو، املونً  اكل واحد يلبس ثوبً   :الً قلنا ىنا مث لو :مثل، يةئستقراا

أنا أطلع لك  ،قاعدة غَت صحيحةىذه  :نقوؿف ،ىكذاذا ى لكن إذا قلنا، ال إشكاؿ فيو، يححهذا ص، فاالستقراء
ىل ىي  ،بع اصتزئيات اليت قالوىاتأف نت حتاج إىليف ،فهذا مثلو، فوؽ العشرين :وىو ،ثوب ملوفالبس آلف واحد ا

 ؟أو ال، قبل أف نسلم مبثل ىذا كذلك  الً فع
وال شك أف اظتكي من القرآف لو بعض السمات، وأف اظتدين لو بعض السمات، فمثال: القرآف اظتكي يركز على 

ا معبوداهتم، وما قضية الدعوة إىل التوحدي، ونبذ الشرؾ، والرد على اظتشركُت يف حججهم وأباطيلهم يف قضاي
                                                 

 (.ٖٚٔٓ(، ومسلم، كتاب التفسَت، برقم )٘ٗ)زيادة اإلنتاف ونقصانو، برقم باب:  أخرجو البخاري، كتاب اإلنتاف، - ٓٙ
}فَ َلْم َتِجُدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكْم أخرجو البخاري، كتاب التيمم، وقوؿ اهلل تعاىل:  - ٔٙ

 (.ٖٚٙالتيمم، برقم )باب:  (، ومسلم، كتاب اضتيض،ٖٖٗ[، برقم )ٙ]اظتائدة: ِمْنُو{
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كذلك ،  يتعلق هبا، ويكثر فيو ذكر اآلخرة، واليـو اآلخر، واألدلة على البعث، وما شابو ذلك، وذكر اصتنة ونعيمها
 يف اظتشركُتد ينتق، و والقضايا األخالقية بشكل عاـ يع،ر تشاألساس العامة للوضع  :ي فيوكف اظتآجتد القر  :اأيضً 

كثَت من قصص األنبياء  فيوعليو، و كذلك يغلب ،  يفعلونو يف بعض عاداهتم السيئةما كانوا يف بعض و وأد البنات، 
}َوالضَُّحى * مثل:  ،أف الفواصل قصَتة :الغالب، و ودمرىا ،هبا -عز وجل-وكيف فعل اهلل  ،واألمم السابقة

اآليات  ،فواصل طويلةال :دنيةاظتلكن البقرة ، [ٖ-ٔ]الضحى: َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى * َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَ َلى{
 .الغالب :لكن ؿتن نقوؿ، نازلة يف مكة :وىي ،ياهتا طويلةآنعاـ سورة األ، فدائما ليسىذا لكن ، طويلة
قضايا ، و اظتواريثاضتدود، و و  ،تفاصيل اظتعامالت، و تجد فيو تقرير كثَت من تفاصيل العباداتف ،القرآف اظتدينوأما 
والرد  ،ومناقشة أىل الكتاب ،وخطاب أىل الكتاب ،وما إىل ذلك ،واظتواثيق ،والعهود ،الصلح :وىكذاد، اصتها

 .هذه عالمات للقرآف اظتكي أو اظتدين، فاآليات يف الغالب طويلة، و اظتنافقُت بكثرةعلى الكالـ ، و عليهم
ىذا نازؿ أف عرفنا ، فإذا خالناسخ واظتنسو : معرفة الً أو  :نقوؿ ؟ماذا نستفيد ؟ما الفائدة من معرفة ىذاوىنا سؤاؿ: 

ما ىي  :في مكةف ،نعرؼ كيف تدرج التشريع :اوأيضً ، رفنا اظتتقدـ من اظتتأخرع ،اظتدينة وىذا نازؿ يف ،يف مكة
  ؟األمور اليت خاطبهم هبا

  ؟كيف نقلهم طورا بعد طور؟  وما ىي األمور اليت خاطبهم هبا يف اظتدينة
 ،تواريخ ذلك واضبطفالصحابة عرفوا أين نزلت كل آية، و ىو يعطينا ثقة كبَتة بو، و  ،ىذا تاريخ للقرآف :وأيضا

 ؟ فهل مثل ىؤالء يفرطوف يف آية واحدة تضيع منو ؟فأين ىذا من الكتب السابقة
اهلل على نبينا ػتمد، وآلو، ! واهلل أعلم، وصلى ؟كوفا فألاما شابو ذلك ؽتا يقولو  وأ فكيف بثلثي القرآف ،اأبدً 

 وصحبو.



ٔ 

 

 بسم اهلل الرضبن الرحيم
 المهمات في علوم القرآن

 األحرف السبعة –أقسام النسخ 
 تالشيخ/ خالد بن عثماف السب

 
اغبمد هلل رب العاؼبُت، والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلُت، نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت، 

 أما بعد:
من األصوؿ اليت حيتاج إىل معرفتها يف ىذا الباب أف األصل  :أقوؿ ،فبقيت بعض اؼبسائل يف موضوع النسخ

وىذا  ،بالتايل فال ينتقل عن ىذا األصل إال بدليل يوجب ذلك، و وليس النسخ ،عدـ النسخ، األصل اإلحكاـ
 األصل عدـ النسخ.  ،يؤيد ما ذكرنا من قبل أف النسخ ال يثبت باالحتماؿ

أنو مل يوجد مثاؿ يف النسخ  :أو من ملح ىذا الباب ،ف يف ىذا البابأو من اللطائ ،اومن األمور اؼبفيدة أيضً 
وإمنا قد ينسخ الشيء مث يؤمر بغَته، أما أنو  ،اؼبعروؼ الذي بلغ اؼبكلفُت تكرر يف شيء واحد بعينو مرتُت وأكثر

 .ينسخ مرتُت فهذا ال يوجد لو مثاؿ يف ما نعلم واهلل تعاىل أعلم
ألف ذلك ينازع كثَت من العلماء فيو ىل  ؛خ الصالة مرة بعد مرة يف ليلة اؼبعراجوال يرد يف ذلك ما جاء يف نس

وىذه مسألة حيتاج إليها عند اعبواب والرد على  ،ومل يتمكنوا من فعلو ،مل يبلغ اؼبكلفُت ؛ ألنوىو نسخ أـ ال
يث زعم ح -رضبو اهلل-وقد استعمل ذلك مثل اغبافظ ابن حجر  ،بعض من ادعى النسخ يف بعض الصور
إىل اؼبدينة ربوؿ إىل بيت  -صلى اهلل عليو وسلم-فلما ربوؿ النيب  ،بعضهم أف القبلة كانت دبكة إىل الكعبة

 .(ٔ)ذكره يف الفتح ويلـز معو دعوى النسخ مرتُت. مث نسخ ذلك إىل الكعبة، ىذا ضّعفو اغبافظ قاؿ: ،اؼبقدس
مث ينتقل  ،و تقتضي ذلك اغبكمامتثالو يف وقت ما لعل: أف كل ما وجب ومن اؼبسائل اؼبفيدة يف ىذا الباب

 بانتقاؽبا إىل حكم آخر، فليس بنسخ.
ألنو ليس برفع للحكم خبطاب شرعي  ؛فليس من قبيل النسخ ،مث ينتقل بانتقاؽبا ،و: كل حكم ربط بعليعٍت

ا خبالؼ ما وىذ بو،، فارتفع اغبكم بزواؿ سبمث زاؿ ىذا السبب ،وإمنا ىذا أمر بو بسبب ،متأخر مًتاخ عنو
 حكم بو الشارع مطلقا.

 وما أشبو ذلك، ،ح واإلعراض والعفووالصف ،ل أذى اؼبشركُتوربم ،من اآليات اليت تأمر بالصربكثَت  مثالو:
                                 

 (.ٜٙ/ٔفتح الباري البن حجر ) (ٔ)
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 .[ٛ]التُت: }َألَْيَس اللَُّو بَِأْحَكِم اْلَحاِكِميَن{قاؿ:  -عز وجل-حىت إف اهلل 
وىي اآلية اػبامسة  ،قاؿ بعض العلماء: نسختها صبيعا آية واحدة والصفح،األدلة الكثَتة يف العفو فمثل ىذه 

}فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم  :من سورة براءة
 .[٘]التوبة: َواقْ ُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد{

: نسختها قالوا ،فليس ؽبم إال السيف ، وال ؾباؿ لًتكهم،وال ؾباؿ للعفو ،وال ؾباؿ لإلعراض ،للصفحفال ؾباؿ 
 ، وىذا غَت صحيح.آية ٕٗٔآية السيف، قالوا آية السيف نسخت 

ِكيَن َحْيُث }فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشِر ومنو ىذه اآلية:  ،ف آخر ما نزؿ سورة براءةصحيح أ
إف  :االعراض اليت حيتج هبا اؼبنهزموف الذين يقولوفمن آخر ما نزؿ، لكن آيات الصفح و ىذا  َوَجْدتُُموُىْم{

ويكذبوف على  ،وليس بدين قتاؿ: ىؤالء يكذبوف على اهلل ،ودين تسامح ،اإلسالـ دين صفح وإعراض ومساؿبو
والعدؿ يف ىذا الباب أف سيف، ماء قالوا إنو نسخ بآية الويزيفوف حقائق اإلسالـ، ىذا كثَت من العل ،الناس
فعند  ،ال تستطيع اؼبواجهة ،إذا كانت األمة ضعيفة ،لكن ذلك يستعمل يف أحواؿ الضعف : إنو مل ينسخ،يقاؿ

 والتجاوز والصرب. ،واؼبساؿبة ،واإلعراض ،ذلك يكوف حق التعامل مع الكفار الصفح
 ،ودين اعبهاد ،فهو دين القوة ،فهذه حقيقة دين اإلسالـ ،فليس ؽبم إال السيف ،ن والقوةوأما يف حاؿ التمك

ُهْم ُكلَّ بَ َناٍن{ :واألصل ،فاألصل اؼبصارمة }فَِإَذا اْنَسَلَخ  [،ٕٔ]األنفاؿ: }فَاْضرِبُوا فَ ْوَق اأْلَْعَناِق َواْضرِبُوا ِمن ْ
 َوَجْدُتُموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواقْ ُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد{اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث 

 [.٘]التوبة:
، لكن ال جيعل الصفح لكن يف حاؿ العجز يلجأ إىل الصفح واإلعراض وىذا ىو الكماؿ، ،ىذا ىو األصل

ىذا ىو  :يقاؿ، و العجز والضعف أف ذبعل ىي األصلال ذبعل الرخصة يف حاؿ  ىو دين اإلسالـ،واإلعراض 
على خدؾ األدين  نقوؿ: ال، إذا ضربك ، تدير لو خدؾ األيسر،دين اإلسالـ، إذا ضربك على خدؾ األدين

 ، وإمنا دين القوة.فليس ىذا دين الضعف تكسر فكو األيسر،
يَِّئُة اْدَفْع  :أما مع اؼبسلمُت ىذا مع اؼبشركُت، بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي }َوََل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوََل السَّ

َنُو َعَداَوٌة َكأَنَُّو َوِليٌّ َحِميمٌ  َنَك َوبَ ي ْ * َوَما يُ َلقَّاَىا ِإَلَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَما يُ َلقَّاَىا ِإَلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم{  بَ ي ْ
 [.ٖ٘-ٖٗ]فصلت:

 .صلى اهلل عليو وسلم- ولرسولو أما الكفار فيعاملوف دبعاملة تليق هبم، الكفار احملاربُت هلل
فإذا انتقلت األمة إىل  ،يف حاؿ الضعف ،ىذه اآليات اليت فيها األمر بالصفح والعفو ىي يف وقت معُت :فأقوؿ
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ْم }فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُىْم َوُخُذوىُ : يستعمل معهمف ،حاؿ القوة
 [.٘]التوبة: َواْحُصُروُىْم َواقْ ُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد{

 ىذا من قبيل النسخ؟ اعبواب: ال. إف :فهل يقاؿ
، مث انقضى بانقضائها أو ربط بغاية ؾبهولة ،أف كل حكم ورد يف خطاب مشعر بالتوقيت :ومن اؼبسائل اؼبهمة

 فليس بنسخ.
أو  ،لكن اػبطابات اؼبقيدة بالتوقيت ،مث بعد ذلك يرفع ،اعامً  اؽبم حكمً  -عز وجل-النسخ أف يشرع اهلل 

 َت اغبكم ىذا ليس من قبيل النسخ،مث بعد ذلك يأيت ىذا الوقت ويتغ ،اؼبشعرة بو أف ىذا إىل وقت كذا مثاًل 
 ، فيتغَت اغبكم فليس بنسخ.مث بلغ ىذه الغاية ،غيي بغاية

ِتي يَأْ : يقوؿ -عز وجل-اهلل  مثالو: تِيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْربَ َعًة ِمْنُكْم فَِإْن }َوالَّلَّ
 [.٘ٔ]النساء: َشِهُدوا فََأْمِسُكوُىنَّ ِفي اْلبُ ُيوِت َحتَّى يَ تَ َوفَّاُىنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل اللَُّو َلُهنَّ َسِبيًَّل{

اإلمساؾ للنساء يف البيوت  د للبكر والرجم للثيب؟ ماذا كاف اغبكم؟وىو اعبل-، الزاين ما حكمها قبل نزوؿ حد
بعد ذلك دبدة ؼبا نزؿ عليو  -صلى اهلل عليو وسلم-النيب  ،}َأْو َيْجَعَل اللَُّو َلُهنَّ َسِبيًَّل{ ،ما زبرج ،حىت سبوت

 جلد مائة ، البكر بالبكرقد جعل اهلل لهن سبيًَّل  ،خذوا عني ،خذوا عني))، قاؿ: ىذه الفاحشة حد
 .(ٕ)((جلد مائة، والرجموالثيب بالثيب  ،وتغريب عام

  }َأْو َيْجَعَل اللَُّو َلُهنَّ َسِبيًَّل{ :فبلغ ىذه الغاية ،يي بغايةغ   : إنو من قبيل النسخ؟ اعبواب: ال،فهل ىذا يقاؿ
 واغبديث يف صحيح مسلم. ،فتغَت ىذا اغبكم ،فجعل اهلل ؽبن سبيال

 أقسام النسخ:
وىذا ال غرابو فيو، الشيء الواحد ينقسم باعتبارات ـبتلفة،  إىل أقساـ ـبتلفة، ،باعتبارات عدةالنسخ ينقسم 

ار العقل ينقسم إىل عاقل وؾبنوف، وباعتب ف باعتبار اعبنس ينقسم إىل ذكر وأنثى،اإلنسا :كبن حينما نقوؿ
 ، وباعتبار العلمينقسم إىل مسلم وكافر صحيح ومريض، وباعتبار الدين ينقسم إىل وباعتبار الصحة واؼبرض
 وباعتبار اللغة إىل عريب وأعجمي. ،ينقسم إىل عامل وجاىل

إذا نظرنا  عندنا النسخ ينقسم باعتبارات عدة، فاآلف، إىل أقساـ ـبتلفة، ةالشيء الواحد ينقسم باعتبارات عدف
 .وىكذاو من زاوية أخرى فهو أيضا أقساـ، إذا نظرنا إلي ،إليو من زاوية معُت فهو أقساـ

                                 
 (.ٜٓٙٔ(، رقم: )ٖٙٔٔ/ٖحد الزىن )باب:  أخرجو مسلم، كتاب اغبدود،( ٕ)
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إىل ، ينقسم أو إىل شيء أثقل ،النسخ حينما ينتقل اغبكم إىل شيء أخفباعتبار األخف واألثقل،  :فمثال
 ثالثة أقساـ: 

  سخ دبصابرة اثنُت يف القتاؿ.مثل: مصابرة الواحد للعشرة، ن ،نسخ إىل األخفاألوؿ: 
، فهذا نسخ إىل لكل مستطيع امث صار الزمً  ،اـ رمضاف كاف على التخيَتصي النسخ باألثقل، مثل:الثاين: 
 األثقل.
ىل ىذا يكلف  ن بيت اؼبقدس إىل اؼبسجد اغبراـ،القبلة م : من ناحية اؼبشقة،يعٍت : النسخ إىل اؼبساوي،الثالث

، إذا كاف يف ل اعبنوبفبدؿ ما يستقبل الشماؿ مثال يستقب ليو إال أف يستدير،مستقبل القبلة تبعة زائدة؟ ما ع
 اؼبدينة.

من  ،تكليف اؼبنتقل إليوباعتبار ال :يعٍت النسخ من كونو إىل أخف أو أثقل، ىذا باعتبار ما ديكن أف يوصف بو
 خفة وثقل.

وىذه مسألة  ؿ والفعل، وإىل نسخ بعد التمكن،بالنظر إىل وقتو إىل: نسخ قبل التمكن من االمتثاوينقسم 
ما نسخ إال  سخ كانت بعد التمكن من االمتثاؿ،وإف كاف كل صور الن ،مشهورة من مسائل الناسخ واؼبنسوخ

-وىو ذبح إبراىيم البنو  ،بعدما طبقوا وال عندنا إال مثاؿ واحد ىو الذي ديثلوف بو على النسخ قبل التمكن
 .فهذا نسخ قبل التمكن ،بل أف حيصل ىذا الذبحمث نسخ ذلك ق ،أمره اهلل بالذبح -عليو الصالة والسالـ
ما بلغ  لكن بعد ،لكن ىذا قبل بلوغ اؼبكلفُت ،نسخ الصلوات :وىو ،عليو فيو خالؼوىناؾ مثاؿ آخر 

 واهلل تعاىل أعلم.  يفعل ليس عندنا إال ىذا اؼبثاؿ،مث ينسخ قبل أف  ،اؼبكلف
 :ىل قسمُت على األشهر واهلل أعلمينقسم إ ،دؿوينقسم باعتبار النظر إىل كونو إىل بدؿ أو إىل غَت ب

َها َأْو ِمْثِلَها{واهلل يقوؿ:  ،وىذا عامة صور النسخ ،نسخ إىل بدؿ  }َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر ِمن ْ
 شيء.ما تستقبلوف  قاؿ ؽبمما  ، مثل: من بيت اؼبقدس إىل الكعبة،فالنسخ إىل بدؿ ىو الغالب [،ٙٓٔ]البقرة:

 ما تصابروف أحد، وىكذا يف عامة األمثلة. ؽبم مصابرة عشرة إىل اثنُت، ما قاؿ الك أيضً وكذ
يف الصدقة بُت  -تبارؾ وتعاىل-قولو  ،وفيو نزاع مشهور وأشهر مثاؿ لو ،فهو نادر ،وأما النسخ إىل غَت بدؿ

ُموا بَ ْيَن يَ يدي النجوى:  َدْي َنْجَواُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ َلْم تَ ْفَعُلوا َوتَاَب اللَُّو َعَلْيُكْم فََأِقيُموا }َأَأْشَفْقُتْم َأْن تُ َقدِّ
 . [ٖٔ]اجملادلة: الصَََّّلَة{

 ،لكن ألف ىذا ىو أشهر مثاؿ لصدقة بُت يدي النجوى إىل ال شيء، كبن ال نريد اػبالؼ ىنا،فنسخت ا
 .وأوضح مثاؿ
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الصدقة بقيت  : النسخ البدؿ موجود،يقولوف -رضبو اهلل-ابن تيميو ف عليو كشيخ اإلسالـ واؼبخالفوف يعًتضو 
 .رضبو اهلل-، وبو تقوؿ ابن القيم ومل ترفع بالكلية ،مستحبة

}نَْأِت فقاؿ: ألف اهلل وعد،  ؛يقولوف: ال ديكن أف يكوف نسخ إىل غَت بدؿ ،فشيخ اإلسالـ وابن القيم وطائفة
َها َأْو ِمْثِلَها{ بُت ىؤالء ألف حقيقة اػبالؼ  ؛واهلل تعاىل أعلم ،اويبقى اػبالؼ صوريً  [،ٙٓٔقرة:]الب ِبَخْيٍر ِمن ْ

اهلل  :يقولوف ،ف النسخ يكوف إىل غَت بدؿ مثاًل : إفالذين يقولوف ،اغبكم بعد النسخ ىو يف تسمية ىذا الشيء،
 إجياب شيء آخر معو،من غَت  اقلهم إىل كوف ذلك مباحً فن ،ومل يًتكهم مهاًل  ،نقلهم إىل التخفيف -عز وجل-

رجعت إىل اغبكم األصلي قبل ذلك، قبل وجوب الصدقة بُت يدي  -صلى اهلل عليو وسلم-فمناجاة النيب 
 ، من غَت اشًتاط.اباحً فكاف ذلك م ،النجوى

فابن  البدؿ، فاستووا هبذه الطريقة مع من يقولوف ال بد من ،ومل يبق اؼبكلفوف مهاًل  ،فرجع اغبكم إىل ما كاف عليو
اهلل مل يًتكهم  ،وأولئك يقولوف نعم بال حكم، : اهلل مل يًتكهم مهاًل يقوؿ ومن يشًتطوف البدؿ، -رضبو اهلل-القيم 

فهو خالؼ  ،واهلل تعاىل أعلم ،فيبقى أنو ال يًتتب عليها عمل ،فرجع اغبكم إىل األصل قبل النسخ، مهاًل 
 لفظي.

  إلى ثَّلثة أقسام:وينقسم باعتبار القدر الذي يقع عليو النسخ 
إذا زنيا فارصبومها البتة  )والشيخ والشيخة) :مثل آية الرجم ،مع بقاء اغبكم ،نسخ تالوة فقطالقسم األول: 

فهذا نسخ اللفظ  ،مل ينسخ اوبقي اغبكم ثابتً  ،كانت آية تقرأ فنسخ لفظها  (ٖ)((من اهلل واهلل عزيز حكيم نكااًل 
 فقط. 

}ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا  :آية اؼبصابرة :مثل ،مع بقاء اللفظنسخ اغبكم فقط القسم الثاني: 
 وبقي لفظها.  ،فهذه نسخ حكمها ،[٘ٙ]األنفاؿ:  ِمائَ تَ ْيِن{

نزل في القرآن عشر )) :رضي اهلل عنها– حديث عائشة وىو ما نسخ حكمو ولفظو، مثل القسم الثالث:
فهذه العشر كانت من القرآف، كانت آية يف القرآف  (ٗ)((خمس معلومات اأيضً رضعات معلومات، ثم نزل 

 . ؿ عليها فنسخ اللفظ ونسخ اغبكمتد
 ديكن أف قبملها بقسمُت كبَتين: ، وينقسم بالنظر إلى دليلة إلى أقسام متعددة

                                 
(، ٖٗٔ/ٖ٘(، وأضبد )ٕٔٔٚ(، رقم: )ٛٓٗ/ٙأخرجو النسائي يف السنن الكربى، كتاب الرجم، نسخ اعبلد عن الثيب ) (ٖ)

 (.  ٛٙٓٛ(، رقم: )ٓٓٗ/ٗ(، واغباكم يف اؼبستدرؾ )ٜٕٗٗ(، رقم: )ٕٗٚ/ٓٔ(، وابن حباف )ٕٕٚٓٔرقم: )

 (.ٕ٘ٗٔقم: )(، ر ٘ٚٓٔ/ٕالتحرًن خبمس رضعات )باب:  أخرجو مسلم، كتاب الرضاع، (ٗ)
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 ، وقسم ـبتلف فيو.قسم متفق عليو
الواحد للعشرة مصابرة  مثل: ،مثل: نسخ قرآف بقرآف ،ىذا باالتفاؽ ، نسخ قرآف بقرآف،فالقسم اؼبتفق عليو

 ذا نسخ قرآف بقرآف ىذا متفق عليو.ى دبصابرتو الثنُت،
 .ىذا متفق عليو ،نسخ السنة اؼبتواترة واألحادية دبتواتر السنة

 ، وكاف مستند خربىم اغبس.اؼبتواتر: ما رواه صبع عن صبع يستحيل تواطؤىم على الكذبو 
عن صبع يف كل طبقة من طبقات اإلسناد، واآلحاد ما مل يبلغ درجة التواتر كالذي يرويو واحد ىذا اؼبتواتر، صبع 

 .ىذا معٌت اؼبتواتر واآلحاد ما مل يبلغ حد التواتر، ،و ثالثةأو يف إسناده يف الطبقة اثناف أ ،عن واحد
 ىذا متفق عليو.  ،حادية باؼبتواترفنسخ السنة اؼبتواترة واآل

ألف موضوعنا بالنسخ يف القرآف ال شأف  ؛حتاج أمثلة، وال أالسنة باآلحاد متفق عليو أنو جائزونسخ اآلحاد من 
 لنا بنسخ السنة بالسنة. 

 ؟ تنسخ القرآف أـ الفنسخ القرآف بالسنة، السنة ىل  :أما اؼبختلف فيو
  وىل وقع نسخ القرآف بالسنة؟ أنا ال أعرؼ مثااًل  ،فيو خالؼ مشهور، واألقرب أنو ال مانع منو

ً
من  اساؼب

 حسب علمي.  ،ال يوجد ،يسلم من اؼبعارضة القوية مثاؿلكن ما عندنا  ،معارضة قوية، ىو ال مانع منو
وىي أف األمر بقي على  ،عشر رضعات كانت بالقرآف، نسخ بالسنة اليت يوردىا من يقوؿ بو:ومن األمثلة 

فيها عشر رضعات  اليتمث نسخ ىذا القرآف؛ ألف اآلية  ،نقوؿ ؽبم: يف الواقع أنو نسخ بقرآف ،فرفع ذلك ،طبس
مث نسخ لفظ اآلية اليت تقوؿ أف طبس رضعات حيرمن مع  ،حيرمن نسخت بآية أخرى أف طبس رضعات حيرمن

 فالواقع أنو نسخ لقرآف بقرآف.  ،بقاء حكمها
}ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم  :عز وجػل-يقوؿ اهلل  ،آية الوصية :ديثلوف ؽبا اؼبشهورة اليتومن أمثلتو 

ًرا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ َربِيَن بِاْلَمْعُروِف{ صلى اهلل عليو -مع أف النيب  [،ٓٛٔ]البقرة:  اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ
ألف ىذا يف الوالدين  اآلية ما ىي منسوخة؛ : أصاًل فبعض العلماء يقولوف (٘)((لوارثَل وصية ))يقوؿ:  -وسلم

فلالبن أف يوصي لو، قد يقوؿ قائل: كيف يوصي  ،كاألب القاتل  ،واألقربُت الذين قاـ هبم مانع من موانع اإلرث
 ،ديوت ألبيومث أوصى قبل أف  ،يوصي بعد موتو؟ نقوؿ: ال، إذا ضربو ضربة قاتلة يف مقتل ، وىو قتلو، ماتلو

                                 
(، والًتمذي، أبواب الوصايا ٕٓٚٛ(، رقم: )ٗٔٔ/ٖما جاء يف الوصية للوارث )باب:  أخرجو أبو داود، كتاب الصيد،( ٘)

(، والنسائي،  كتاب الوصايا، ٕٕٔٔ(، رقم: )ٖٗٗ/ٗما جاء ال وصية لوارث )باب:  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم،
 (.ٖٔٗٙ(، رقم: )ٕٚٗ/ٙ)باب: إبطاؿ الوصية للوارث 
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 .فيما ال يزيد على الثلث ،فإنو ينفذ
والولد  افاألب إذا كاف كافرً  ،فهو ال يرث؛ ألنو ال يتوارث أىل ملتُت شىت ،أو يكوف األب على غَت دين الولد

 فلالبن أف يوصي ألبيو؛ ألنو ال يرثو.  ،امسلمً 
 .دبنسوخة ليستاآلية  أصاًل  :فبعض العلماء يقولوف

نسخها  وبعضهم يقوؿ: ( )َل وصية لوارث() :بعضهم يقوؿ: نسخها اغبديث ،إهنا منسوخة :والذين يقولوف
 .وخالؼ كثَت [ٔٔ]النساء: }يُوِصيُكُم اللَُّو ِفي َأْوََلدُِكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ ْيِن{ :آيات اؼبواريث
أـ  ىل ىي منسوخة ،ألنك إذا نظرت إىل ربقيق القوؿ يف اآلية اؼبعينة ال يًتتب عليو شيء؛ :نهائيةويف النتيجة ال

 .منسوخة إف الذي نسخ إذا كانت آية الوصية مثاًل  :إذا قلنا ال؟
 . (ٙ)يقوؿ: نسخها آيات اؼبواريث ،لشافعيا

 . (ٚ)نسختها اليتشيخ اإلسالـ وابن القيم، آيات اؼبواريث ىي  ويقوؿ
وأنو ال جيوز أف  ،النتيجة النهائية ما ىي؟ أهنا منسوخة (()َل وصية لوارث) :واآلخر يقوؿ: نسخها اغبديث

فاحملصلة من الناحية العملية واحدة، لكن فقط بقي  ،نسختها أو األخػرى اليتقلنا ىذه  يوصي لوارث سواء
 اػبالؼ يف تعيُت الذي نسخها. 

وليس من شأننا  ،والذين يقولوف بأنو جائز ىم اعبمهور، والذين منعوا منو أئمة كبار ،فهذا نسخ القرآف بالسنة
 .، مث اعبواب عنها وسرد األدلةحجج ىؤالء، و وبالتايل ال أذكر حجج ىؤالء اػبالؼ، ىنا أف نذكر

 نسخ السنة بالقرآن:
كيف ينسخها   فهل ينسخها؟، ة للقرآفالسنة موضحالسنة بالقرآف،  نسخ :وعندنا من الصور اؼبختلف فيها

 وىػي موضحة لو؟ 
 .أىل العلم وإف خالف فيو بعض ،نقوؿ: ال مانع من ذلك

}فَ َولِّ  :مث جاء الناسخ ،بالسنةأمروا بو أوال التوجو إىل بيت اؼبقدس  فمن ذلك: نقوؿ: نعم وقع، ىل وقع؟
 [.ٗٗٔ]البقرة: َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{

 .الكن يكفينا ىذا اؼبثاؿ الواضح جدً  ،ربتاج إىل ورشة ،يف أمثلة أخرى فيها خالؼ ،للسنة ااسخً فصار القرآف ن
 نسخ اآلحاد للمتواتر:

                                 
 (.ٜٖٛ/٘ٔاجملموع شرح اؼبهذب ) (ٙ)

 (.ٖٖ/ٕ(، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة )ٜٛٔ/ٚٔؾبموع الفتاوى ) (ٚ)
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 أـ ال؟وىػي ىل اآلحاد ينسخ اؼبتواتر  اكثَتً   اىنا مسألة خيتلفوف فيهػا أيضً 
 وأما االستدالؿ ؽبذا فال ؾباؿ لو ىنا.  ،العربة بالصحة والثبوت ،أقوؿ: الراجح أنو ينسخ اؼبتواتر



ٜ 

 

 أقسام النسخ بالنظر إلى الحكم التكليفي:
ديكن قبعل ؽبا  :ونػهي، يعٍت وىي: أف خطاب التكليف أمر ،النسخ بعد ذلك انتقل إىل صورة أخرى من أقساـ

 النسخ بالنظر إىل اغبكم التكليفي.نقوؿ: أقساـ  ،عنواف
، واجب، واؼبندوب، واؼبباح، واؼبكروه،اغبكم التكليفي طبسة أقساـ: ال ىذه طبسة أقساـ، وبعضهم جيعلها  واحملـر

 وال منهي عنو.  ،ال مأمور بػو ،ألنو مستوى الطرفُت ؛وجيعلوف اؼبباح تكملو للقسمة ،أربعة
وإما أف يكوف  ،وىو الواجب ،اطلب الفعل إما لزومً  ،أو طلب الًتؾ ،فخطاب الشارع يكوف إما بطلب الفعل

فهو الكراىة فهذه أربعة  ،، وإما من غَت إلزاـوىو اغبراـ اإما إلزامً من غَت إلزاـ فهو مستحب، وطلب الًتؾ 
 أقساـ. 

ويقاؿ  ،واألحسن أف يفرؽ يف ىذا ،فبعضهم يلحقهم بو تكملة للقسمة ،باقي مستوى الطرفُت وىو اؼبباح
فاإلباحة الشرعية داخلو يف أقساـ اغبكم التكليفي،  ،أصليةوإباحة  ،إباحة الشرعية اإلباحة على قسمُت:

 دعوا ىذا ال شأف لكم بو يف موضع النسخ.  ،واإلباحة األصلية خارجة عنو
، نػهي الـز ونػهي غَت وأمٌر غَت ال ،وكل واحد على قسمُت أمٌر الـز ،اأو هنيً  اخطاب الشارع إما أف يكوف أمرً  ـز

.  الـز
مثل:  ،فيمكن أف يتحوؿ من الوجوب إىل التحرًن :يقع فيو النسخ على ثالث صور ـعلى سبيل اإللزااألمر ف

 حىت ،أصلي إىل بيت اؼبقدس : أريدوقاؿ ،شخصلو جاء ف، واجب حكمو يف السابق:استقباؿ بيت اؼبقدس، 
 .فانتقل اغبكم من الوجوب إىل التحرًن ،ىذا حراـب القبلتُت، مل جيز لو ذلك، و أكوف من أصحا

 :مثل ،وإما أف ينقل إىل االستحباب ،األمر الالـز يكوف نسخة على ثالثة أوجو: إما على سبيل التحرًنفإذا 
 .امث نسخ ذلك فصار مستحبً  ،اكاف واجبً   ،الوضوء لكل صالة

مث بعد ذلك  ،تو النارمس ايتوضأ اإلنساف إذا أكل شيئً  : كاف جيب أف، مثلأو ينسخ من الوجوب إىل اإلباحة
، خبالؼ الوضوء لكل ت النار أف يتوضأفبا مس اتحب لإلنساف إف أكل شيئً نو يس، وال يقاؿ إااحً صار ذلك مب

 صالة.
ال نقوؿ لو يستحب أف تتوضأ، لكن لو قاؿ مستو النار،  امث أكل شيئً  ،اآلف لو واحد توضأ لصالة العشاء :يعٍت

 .ىذا مباح :، مرة أخرى، نقوؿأجدد الوضوء ،مرة ثانية أريد أف أتوضأ
إىل الوجوب،  :يكوف نسخو على ثالثة أوجو ايضً فهذا أ، ، وىو اؼبستحبغَت الـز اأما ما أمر بو الشارع أمرً 

ٌر َلُكْم{ اصـو رمضاف كاف مستحبً  :مثل }َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُو ِفْديٌَة طََعاُم  [،ٗٛٔ]البقرة: }َوَأْن َتُصوُموا َخي ْ
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، فنسخ من االستحباب إىل الوجوب ، مثواألفضل لو أف يصـو ،انساف ـبَتً فكاف اإل [،ٗٛٔ]البقرة: ِمْسِكيٍن{
 لكل مستطيع. اواجبً  افصار الزمً 

عن اؼبشركُت والصفح  كاف يف السابق يستحب العفو  ،ديكن أف ديثل لو ينسخ من االستحباب إىل التحرًن،وقد 
رفنا أف الراجح لكن ع أو قتاؽبم بعبارة أدؽ،ب ىو قتلهم، ألنو نسخ فصار الواج ؛امث صار ذلك حرامً  واؼبساؿبة،

 أف ىذا مل ينسخ.
  لو أمثلة فيها إشكاؿ. وىذا يذكروف ينسخ من االستحباب إىل اإلباحة،أو 

غبـو اغبمر األىلية كانت مباحة،  مثل: ، فبكن  ينسخ إلػى التحرًن،نقوؿ: نعم اؼبباح ىل يدخلو النسخ؟
 وحرمت عاـ خيرب.

اإلباحة األصلية : أف اإلباحة األصلية واإلباحة الشرعية، والفرؽ بُت إباحة أصليةمر األىلية ونوع إباحة غبـو اغب
إباحة  وأما اإلباحة الشرعية فتكوف بإذف الشارع خبصوصها مثل ،البقاء على حكم األصل مل يتعرض ؽبا الشارع

 .(ٛ)صلى اهلل عليو وسلم-أكل بُت يدي النيب  ، فقدشرعية، فإباحتو الضبأكل 
 .(ٜ)))َل، ولكنو لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافو((سئل أحراـ ىو؟ و 

 فإباحة الضب إباحة شرعية.
 .فلما حرمت ىل يقاؿ لو نسخ؟ اعبواب: نعم ،إباحة اغبمر األىلية قبل أف ربـر إباحة أصلية

 ،أذف هبا عاـ أوطاس مث حرمت، مث -صلى اهلل عليو وسلم-كانت مباحة بإذف النيب   ،اإلباحة الشرعية مثل اؼبتعة
 .إنو نسخ :مث نسخت، ماذا يقاؿ فيو؟ يقاؿ ،اثانيً ، و فاإلذف هبا أواًل  ،مث حرمت

 فاغباصل أف اؼبباح يتصور نسخو إىل التحرًن.
أوؿ ما فرض الصياـ كاف  ن أف ينسخ إىل اإلباحة، مثل:فيمكهو إما أف يكوف على سبيل اإللزاـ، وأما اؼبنهي ف

َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُىنَّ لَِباٌس َلُكْم  :مث أبيح ذلك ،حيـر اؼبباشرة للنساء ليلة الصياـ }ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
}  [.ٚٛٔ]البقرة: َوَأنْ ُتْم لَِباٌس َلُهنَّ

بشرط  ،و أف يأكل ويشرب إىل الفجرول ،كذلك األكل والشرب، كاف يف أوؿ فرض الصـو أف اإلنساف يفطر

                                 
 (.ٕ٘ٚ٘(، رقم: )٘٘ٔ/ٖقبوؿ اؽبدية )باب:  أخرجو البخاري، كتاب اؽببة وفضلها والتحريض عليها،( ٛ)

ال يأكل حىت يسمى لو، فيعلم ما ىو  -صلى اهلل عليو وسلم-ما كاف النيب باب:  طعمة،أخرجو البخاري، كتاب األ( ٜ)
(، رقم: ٖٗ٘ٔ/ٖإباحة الضب )باب:  (، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من اغبيواف،ٜٖٔ٘(، رقم: )ٔٚ/ٚ)
(ٜٔٗٙ.) 
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ليس لو أف يأكل أو يشرب إال بعد غياب  ،إذا ناـ بعد غياب الشمس ،فإذا ناـ حىت لو مل يفطر ،أال يناـ
}وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط  :فنسخ ذلك ،ىكذا كاف يف أوؿ األمر ،الشمس من اليـو الثاين

وا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيِل{ اأْلَبْ َيُض ِمنَ  فصار األكل والشرب بعد  [،ٚٛٔ]البقرة: اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ َأتِمُّ
 .امباحً  اأف كاف حرامً 

 وقد ينسخ من التحرًن إىل الكراىة. 
 ،أو شرط العبادة :يعٍت ،عكسها ل النسخ؟ وكذا نسخ بعض العبادة،ىل تعد من قبي ،مسألة الزيادة على النص

 ىل يعد من العبادة أو ال؟ 
 دعوىا. ، وفيها تفصيل،وربتاج إىل شيء من الًتكيز ،ىذه مسألة لعلي أتركها، مسألة دقيقة

 ىي أف النسخ قد يلتبس مع التخصيص.و  ،وكبتاج إليها ،بعد ذلك أنتقل إىل مسألة مفيدة
ىذا عاـ كل }َواْلُمطَلََّقاُت{  :عز وجل-اهلل  بدليل، مثل قوؿ إفراد العاـالتخصيص ىو إخراج بعض أليس 
 .[ٕٕٛ]البقرة: }يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثََّلثََة قُ ُروٍء{ ،مطلقة

{ويقوؿ يف موضع آخر:  فاغبامل ال تًتبص ثالثة  [،ٗ]الطالؽ: }َوُأوََلُت اأْلَْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ
 :فصار قولو ،وىو اغبامل ،ىذا من قبيل التخصيص، أخرجنا أحد أفراد العاـوإمنا عتدىا وضع اغبمل، و ، قروء

 .صبيع أنواع اؼبطلقات إال اغبامل ،يشمل كل مطلقة}َواْلُمطَلََّقاُت{ تعاىل: 
ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتْم َفعِ ىكذا يف قولو: و  ِئي َلْم }َوالَّلَّ تُ ُهنَّ َثََّلثَُة َأْشُهٍر َوالَّلَّ دَّ

 [.ٗ]الطالؽ:َيِحْضَن{ 
ىي ما ربيض، واآليسة اؼبرأة الكبَتة  ،ما اغبكم؟ نقوؿ: اجلسي ثالثة قروءمل ربض بعد إذا طلقت  اليتالصغَتة 

لََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن }َواْلُمطَ ألف اهلل يقوؿ:  ؛نقوؿ ؽبا: اجلسي ثالثة قروء ،طلقها زوجها ،انقطع حيضها اليت
 .فهذا عاـ، ىي ما ربيض [،ٕٕٛ]البقرة: بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثََّلثََة قُ ُروٍء{

ِئي َلْم يَ  تُ ُهنَّ َثََّلثَُة َأْشُهٍر َوالَّلَّ ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتْم َفِعدَّ [، ٗ]الطالؽ:ِحْضَن{ }َوالَّلَّ
 .مع النسخ؛ ألف النسخ رفع جزء العبادة افصار التخصيص ملتبسً  ،لبعض العاـ فهذا زبصيص، إخراج

ىو رفع بعض ؟ وكذلك عكسو، و االزيادة على النص ىل يعد نسخً  :عديتها قبل قليل، قلنا اليتاؼبسألة  وىذه
 أو ال؟  اد نسخً ىل يع ،أو شرط العبادة ،أو جزء العبادة ،العبادة

؛ فهذا ال يلتبس معو التخصيص ،وأعٍت بالنسخ ليس رفع أصل العبادة ،خصيصد يلتبس مع التفاآلف النسخ ق
خيرج طبسة باؼبائة، عشرة باؼبائة،  ،إمنا التخصيص يكوف طبسة باؼبائةو  ،تخصيص ال يكوف من مائة باؼبائةألف ال
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حضر  ،ما ديكن ىذا ،ذىبوا كلكم إال كلكم: اؽبمؿ لكن ما يقو  ،طبسة عشر، عشرين باؼبائة، ثالثُت باؼبائة
 .إال عشرةتقوؿ: حضر عشرة  ما ديكن ،االضيوؼ إال زيدً 

 قد يلتبس مع التخصيص.  ،هذا النوع من النسخف
 الفرق بين النسخ والتخصيص:

راد أف ىذه األف إمنا ىو بياف ،فهو ليس برفع النسخ رفع للحكم الشرعي بدليل شرعي، وأما التخصيص :أوًَل 
  .غَت داخلة أصاًل 

فهذه  ،العاـ إذا أخرج منو بعض األفراد ، وليس برفع،التخصيص حقيقتو قصر للعاـ على بعض أفراده :اثانيً 
}َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن  :عز وجل-اهلل فقوؿ  لعاـ ىي ليست مرادًة للمتكلم،األفراد اليت أخرجناىا من ا

 ىذا عاـ. [،ٕٕٛ]البقرة: بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثََّلثََة قُ ُروٍء{
{ويقوؿ: يف موضع آخر:   [.ٗ]الطالؽ: }َوُأوََلُت اأْلَْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ

 }َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بَِأنْ ُفِسِهنَّ َثََّلثََة قُ ُروٍء{أخرج اآلف بعض أفراد العاـ أليس كذلك؟ فهل حينما قاؿ: 
؟ مل أو أهنا مل تدخل أصاًل  اآلية الثانية؟ إىل أف أتت اؿ اغبوامل أيضً ىل كاف يقصد إدخا[، ٕٕٛ]البقرة:
 تدخل.

 ادخل معهم يف الظاىر زيد، لكن ؼبا قلت: إال زيدً  ،اوىذا أوضح يف االستثناء، تقوؿ: جاء الرجاؿ إال زيدً 
 أخرجتو.

 . مث رفع بعد ذلك ،أما ما خرج بالنسخ فهو مراد، و افما خرج بالتخصيص مل يكن مرادً 
، فيخرج منو بعض األفراد ،التخصيص يرد على شيء عاـ، ال يرد على األمر ؼبأمور واحدأف التخصيص  :اثالثً 

 ،مأمور ألمر واحد ،اأعتق رقبة، أكـر زيدً  ،ىذا مأمور بشيء واحد، ما يف عاـ ىنا لكن لو أنو قاؿ: أعتق رقبة،
ن أف ينسخ لكن ديك ،ال اعبواب: ؟إال بعضو اأكـر زيدً  ازيدً  إال افهل ىذا ديكن أف خيصص؟ تقوؿ: أكـر زيدً 

 . اال تكـر زيدً  ، مث تقوؿ:اىذا، تقوؿ: أكـر زيدً 
 .فالتخصيص ال يرد يف مثل ىذه الصورة، أما النسخ فبكن أف يرفع ىذا اغبكم

 .ما أخرجت اليتوأما التخصيص فيكوف النص العاـ حجة يف باقي األفراد  النسخ يبطل حجية اؼبنسوخ،: ارابعً 
وىو  ،عاـ أخرجنا فيو بعض األفراد[، ٕٕٛ]البقرة: }َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثََّلثََة قُ ُروٍء{ فقولو:

 ، والبنت الصغَتة اليت ما حاضت واليائسة.أوالت األضباؿ
}يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثََّلثََة ا: ، نقوؿ ؽبمطلقة جاءت من ىذه األصناؼ الثالثة جاءتوباقي أفراد العمـو كل ما 
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 .قُ ُروٍء{
لبعض األفراد فالباقي يف  اارتفع وال حيتج بو، إال إذا كاف رافعً أما النسخ ض األفراد، التخصيص: ىو إخراج لبعف

 .مل ينسخ يكوف حجو ما بقي فيو النسخ الذي
، ىذا أو القرآف ال ينسخ السنة ،أو أف السنة ال تنسخ القرآف قوؿ أف اآلحاد ال ينسخ اؼبتواتر،على ال :اخامسً 

وىو  ،دينعوف من ىذا ال دينعوف منو يف التخصيص، يقولوف: التخصيص بياف غَت وارد يف التخصيص، الذين
والقرآف خيصص  القرآف،فيقوؿ: ال مانع أف السنة زبصص  ، أما النسخ فهو رفع، وحيتاج إىل شروط ثقيلة،أسهل
  عند من دينعوف يف ذلك. ما فيو مانع واآلحاد خيصص اؼبتواتر،، السنة

}َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم يَْأتُوا : يقوؿ -عز وجل-اهلل . التخصيص ال يشًتط فيو الًتاخي: اسادسً 
َشَهاَدًة َأبًَدا َوُأولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَن * ِإَلَّ الَِّذيَن تَابُوا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُىْم ثََمانِيَن َجْلَدًة َوََل تَ ْقبَ ُلوا َلُهْم 

 .بالنص وجاء متصاًل  ،فهذا زبصيص باالستثناء[. ٘،ٗ]النور: ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإنَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيٌم{
[، ٜٚ]آؿ عمراف: }َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبيًَّل{ مث قاؿ:كل الناس، { َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيتِ  }َوِللَّوِ : وكذلك

 سخ ال بد فيو من الًتاخي.لكن النوأخرج غَت اؼبستطيع،  ،فخصهم لذلك ،فصار على اؼبستطيعُت
وأعطانا خرب من  ،لو جاء إنسافف، التخصيص يدخل يف األخبار، والنسخ ال يدخل يف األخبار احملضة :اسابعً 

من اؼبوت بأعجوبة.  ، مث يقوؿ: فالف قبامث بعد مدة كاف يتكلم عن قضية ىلك آؿ فالف،، وقاؿ: األخبار
هو مل فهو زبصيص للعاـ السابق، ف ،وىذا يدؿ على أنو مل يهلك ،فماذا نقوؿ يف اعبمع بينهما؟ نقوؿ: ىلكوا

 وىذا كثَت.  يقصده فخرج بكالمو اآلخر،
}تَُدمُِّر ُكلَّ َشْيٍء بَِأْمِر رَب َِّها : ايقوؿ عن الريح اليت دمرت عادً  -جلعز و -فاػبرب ديكن أف خيصص، اهلل 

 [.ٕ٘]األحقاؼ: فََأْصَبُحوا ََل يُ َرى ِإَلَّ َمَساِكنُ ُهْم{
لكن النسخ ال  يص للخرب،فخصص اؼبساكن مل تدمرىا الريح، فهذا زبص}فََأْصَبُحوا ََل يُ َرى ِإَلَّ َمَساِكنُ ُهْم{، 

 ، والتخصيص يدخلها.لنسخ ال يتطرؽ األخبار احملضةيرد على اػبرب ا
مث  ،أما التخصيص إذا عمل اؼبكلفوف بالعاـ ، فإذا جاء النسخ رفعو،أف اؼبنسوخ قبل ورود النسخ يعمل بو :اثامنً 

 ، فالواقع أنو نسخ.جاء التخصيص بعد ذلك
فإذا عمل بو  ،وؿ التشريعفقضية العمل يف باب زبصيص العمـو غَت وارده قبل ورود اؼبخصص يف وقت نز 

 لعبادة اليت تركت الكالـ عليها.أو بعض ا ،فهذه مسألة رفع جزء العبادة ،مث جاء دليل خيصص ،اؼبكلفوف
 فهذه شبانية فروؽ بُت النسخ والتخصيص فال يلتبس بعد ذلك.



ٔٗ 

 

  علو اإلكثار من دعاوى النسخ:
يف التفسَت مشحونة بدعاوى النسخ فما السبب؟ عندنا ؾبلدات اظبها الناسخ واؼبنسوخ مليئة، وعندنا كتب 

 نقوؿ: ىذا لو أسباب ديكن أف قبملها يف ستة:
مثل ما قلنا لكم يف آية العفو والصفح،  ،مث زاؿ السبب أف ىذا من قبيل النسخ ،توىم أف ما شرع لسبب :أوَل

 .آية" ٕٗٔ" ، عددىا:قليلالوما ىي ب  ،آية العفو مع آية السيف
أف ىذا من قبيل النسخ، بينما ىي أحكاـ شرعت ابتداًء  أف إبطاؿ اإلسالـ ؼبا كاف عليو األمر أواًل الظن ب :اثانيً 

 فليس ىذا من قبيل النسخ كما عرفتم من قبل.
 االشتباه بُت التخصيص والنسخ. :اثالثً 

عن ىذه  اوقلنا لكم أف السلف يعربوف كثَتً  ،وبياف اجململ ،االشتباه بُت البياف والنسخ، تقيد اؼبطلق :ارابعً 
 األشياء بالنسخ.

والواقع أنو ديكن اعبمع بينهما يف كثَت  ،ال ديكن اعبمع بينهما ،توىم وجود تعارض حقيقي بُت نصُت :اخامسً 
 من اغباالت. 

 ىذين ارض إال صبعت لك بُتوؽبذا كاف ابن خزدية يقوؿ: ال تأتيٍت بنص يف كتاب أو سنة تدعي فيو التع
 النصُت.

 وليس األمر كذلك. ،فيحكم أف ىذه اغبالة ىي من قبيل النسخ ،فأحيانا العامل يستشكل اعبمع بُت نصُت
 سلف على غَت ؿبملها يف ىذا الباب.وىو ضبل ألفاظ ال :اسادسً 

 انتهينا من موضوع النسخ. 
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 األحرف والقراءات:
وشيء من الًتكيز،  ،وىذا حيتاج إىل شيء من االنتباه ،والقراءاتننتقل بعد ذلك إىل موضوع آخر وىو األحرؼ 

 ذا اؼبوضوع سنتحدث عن نقاط ؿبددة:يف ى
 .: معنى األحرفأوًَل 

 ، ما معٌت األحرؼ؟: القرآف نزؿ على سبعة أحرؼنقوؿ
 .حدىا وطرفها :ما ىو حرفها؟ يعٍت رؼ يف اللغة يطلق على اغبد، فما ىو حرؼ ىذا اؼبكتب، ىذه الطاولة،اغب

 : طرفو الذي يقطع بو، ىذا ىو حد السيف، ومنو اغبد الذي ىو الوجو.يعٍت ،حد السيف
على وجو واحد، يعٍت إف كانت األمور يف  :يعٍت[، ٔٔ]اغبج: }َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ْعُبُد اللََّو َعَلى َحْرٍف{تقوؿ: 

عز -ولردبا ال حيمد اهلل  ،اوقاعدً  ايلهج حبمد اهلل قائمً ، واػبَت والرغد والنعمة فهو سباـ صاغبو يف حاؿ السراء
فهو  غَت صاغبو نكص على عقبيو،، وإذا جاءت األمور يف لكن أموره ما عليها إشكاؿ، يصلي وطيب -وجل
 ىذا على بعض اؼبعاين اليت ذكرت يف ىذه اآلية. ، ووجو واحد،على حرؼ وحد -عز وجل-اهلل  يعبد

 ، ما معٌت نزوؿ القرآف على سبعة أحرؼ؟ اففيو معاف كثَتة جدً أما اغبرؼ يف االصطالح، 
 .، وفيها أقواؿ قوية، وكثَت من ىذه األقواؿ أقواؿ ساقطة بعيدة(ٓٔ)فيو أربعُت قواًل  السيوطي يف اإلتقافسرد 

سبعة أوجو من وجوه التغاير، وىذا قاؿ بو أئمة   :أي ،ؼمعٌت األحر  :والذي أظنو أقرب ىذه األقواؿ: أف يقاؿ
 ؟سيأيت ما اؼبقصود بالتغايرو  كبار،

اؿ بو أبو الفضل الرازي، ومكي ابن وق -رضبو اهلل-ي ن أشهرىم خاسبة اؼبقرئُت ابن اعبزر ىذا قاؿ بو أئمة كبار م
 .وقاؿ بو صباعة كثَتة من احملققُت يصعب حصرىم .أيب طالب

ديكن أف نعرفها  يت الفرؽ بُت األحرؼ والقراءات،كما سيأواؼبراد هبا ىنا: بعض   راءة،جمع قفلقراءات اأما 
 ، أو كيفيتها من زبفيف وتشديد وغَتمها.يف اغبروؼ -القرآف-اختالؼ ألفاظ الوحي ىي  :فنقوؿ

 .(ٔٔ)واختالفها بعزو الناقلة ،داء كلمات القرآفبقولو : ىي علم بكيفيات أ -رضبو اهلل- اعبزريعرفها ابن و 
. ىذا خيالف غَته ائمة القراء مذىبً يذىب بو إماـ من األ ،النطق يف القرآف مذاىب: ىي مذىب من أو يقاؿ

 معٌت القراءات.
 ىي سبعة أوجو من وجوه التغاير. :حرف السبعةاأل

                                 
 (.ٚٚٔ-ٗٙٔ/ٔاإلتقاف يف علـو القرآف )( ٓٔ)

 (.ُٜت، البن اعبزري )ص:منجد اؼبقرئُت ومرشد الطالب (ٔٔ)
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واحد، اثنُت،  والتعيُت،العدد بعة وا األحرؼ السبالذين قالوا هبذا القوؿ حاولوا أف حيدد -اهلل مرضبه- العلماء
 ثالثة، أربعة إىل سبعة.

 ،ويدققوف النظر يف الفروقات بينها ،جلسوا ينظروف يف القراءات اؼبوجودة ،ستقراءجاءوا بذلك عن طريق االو 
 . أخذوه اثانيً  اوإذا وجدوا فرقً  ،ىذا واحد :قالوا ،من الفروقات أخذوه افكلما وجدوا فرقً 

  سبعة أوجو من وجوه التغاير. صبعواوىكذا حىت 
بعد  يعددوامث  ،بينها ويستخرجوا وجوه اؼبغايرة ،اؼبوجودةالقراءات  ثَت فبن قاؿ هبذا القوؿ أف يستقرئحاوؿ ك

إال أبو عمرو  والتعيُتتركو على سبيل اغبصر  اومل أر أحدً  ،عامتهم فعل ذلك ،ذلك سبعة أوجو من وجوه التغاير
وىو أف معٌت األحرؼ ىي سبعة أوجو من  ،فإنو ؼبا ذكر ىذا اؼبعٌت ،كتابة األحرؼ السبعةيف   -رضبو اهلل-الداين 

 . : كذا وكذا وكذا وكذار قاؿ مثلوجوه التغاي
ألف ىذه  يل اغبصر، وىذا فيو إشكاؿ؛فهم يذكروهنا على سب ،أما بقية من رأيت ،ذكر على سبيل التمثيل

وكبن نعرؼ أف بقية األحرؼ الستة  ،الؿ النظر إىل ىذه القراءاتاألوجو اليت يذكروهنا يستنبطوهنا ىم من خ
 فاالستقراء غَت تاـ. ،ا عندنا إال بعض األحرؼ السبعةفم ،اعنه -رضى اهلل عنهم-الصحابة  استعٌت

 ثناف على تعدادىا وتوصيفها، يتفقوف على ثالثة،أف ال يكاد يتفق ا فتجد ،تفاوت استقراء العلماء األمر اآلخر:
 وخيتلفوف يف الباقي .  ااعبميع يذكر ىذه  الثالثة تقريبً 

 يعٍت ،مث إذا نظرت إىل أقواؽبم فإف بعض ىذه األقواؿ ديكن أف ديزج لى األربعة وخيتلفوف يف الباقي،أو يتفقوف ع
 . واحد أف سبزج بينهما شيء اإذا ذكر األوؿ والثاين ديكن أحيانً 

وىو  ،من التحكمألف اغبصر فيو شيء  ؛يل ال على سبيل اغبصرذلك على سبيل التمث األحسن أف نقوؿف
 .وبالتايل يصعب فيو ىذا التحديداستقراء غَت تاـ، 

}َوالَِّذيَن ُىْم أِلََمانَاتِِهْم  :والتأنيث. مثاؿ ،والتذكَت ،واعبمع ،التثنية ،من اإلفراد ،ظباء: مثل اختالؼ األنقوؿ
فيو قراء  َوَعْهِدِىْم رَاُعوَن{ }َوالَِّذيَن ُىْم ألمانتهم :ويف القراءات األخرى [،ٛ]اؼبؤمنوف: َوَعْهِدِىْم رَاُعوَن{

أف االسم الواحد قد  ،فهذا وجو من وجوه التغاير }ألمانتهم{الثانية باإلفراد ويف القراءة  }أِلََمانَاتِِهْم{باعبمع 
 . قرأ على وجهُتفت ،خر يف نفس اآليةيف حرؼ آ اوقد يكوف مفردً  ،ايذكر يف حرؼ ؾبموعً 

]سبأ:  }فَ َقاُلوا رَب ََّنا بَاِعْد بَ ْيَن َأْسَفارِنَا{ :مثالو وأمر، ،ومضارع ،ووجو آخر اختالؼ تصريف األفعاؿ، ماضي
 درى مافما  ،قرب األسفار ملوالبطرىم  ،يطلبوف اهلل أف يباعد بُت أسفارىم [، ىذا فعل طلب "باعد"ٜٔ

 .يسووف بأنفسهم
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 فعل ماضي. بَاَعدَ . فهم جحدوا ىذه النعمة، وأخربوا بضدىا، هذا فعل طليبف
 عَّدَ ب َ }رَب َُّنا  :ويف القراءة الثالثة، على سبيل اإلخبار، "َربػَُّنا"بضم  ،بَ ْيَن َأْسَفارِنَا{ دَ اعَ ا بَ نَ ب ُّ رَ }ويف القراءة األخرى 

  .بَ ْيَن َأْسَفارِنَا{
 ثَت.كأهنم يقولوف بينها بعد ك  ،فيها تشديد وزيادة اؼببٌت لزيادة اؼبعٌت ؟ بّعد بَاَعدَ الفرؽ بُت بّعد  ما

 [،٘ٔ]الربوج: }ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد{ :يقوؿ -عز وجل-اهلل  كقوؿ،  ومن ىذه األوجو اختالؼ وجوه األعراب
، إىل اهلل ، اجمليد تكوف عائدة}ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد{ ،مرفوعة ذو }ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيِد{: ويف القراءة الثانية

 .عز وجل-هلل  افصارت وصفً  ،فذو مرفوع ،فالوصف تابع للموصوؼ ،ألهنا جاءت مرفوعة موصوؼ بأنو ؾبيد؛
، ؛ ألنو مضاؼ إليوفالعرش ؾبرور }ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيِد{فجاء ذلك يف قراءة أخرى  ،وأما إذا أعدناىا للعرش

 فهذا اختالؼ وجوه اإلعراب. للعرش،ذه القراءة صفة فصار اجمليد هب
ى آَدُم ِمْن رَبِِّو َكِلَماٍت{ ى : ويف القراءة الثانية اؼبتواترة ،والكلمات متلقى ،آدـ متلقي [ٖٚ]البقرة: }فَ تَ َلقَّ }فَ تَ َلقَّ

 .عليو الصالة والسالـ-فالكلمات ىي اليت تلقت آدـ  ، آَدَم ِمْن رَبِِّو َكِلَماٌت{
-نزلو عن نبيو ، وأيف كالـ اهلل الذي تكلم بو وكلو ،االختالؼ يف النقص والزيادة :التغايروجو رابع من وجود 
 .فهذا وجو وىذا وجو ،ؿكلو يف اؼبنز   ،: ما أحد نقصها وزادىا من البشريعٍت -صلى اهلل عليو وسلم

: [، ويف األخرىٕ٘]البقرة: }َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر{ :يقوؿ يف أحد اؼبواضع -جلعز و -اهلل  مثالو:
 يف نفس اآلية. ،}َتْجِري ِمْن تحتها اأْلَنْ َهاُر{

هذا فيو زيادة ف ،(ٕٔ)"والذكر واألنثى"ويف قراءات غَت متواترة:  [،ٖ]الليل: }َوَما َخَلَق الذََّكَر َواأْلُنْ َثى{: وقولو
 . ونقص يف ىذا الوجو

{: ففي اؼبتواتر يف التقدًن والتأخَت، االختالؼ :ووجو آخر ويف غَت  [،ٜٔ]ؽ: }َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاْلَحقِّ
 . (ٖٔ)"وجاءت سكرة اغبق باؼبوت: "اؼبتواتر يف القراءات

}َواْنُظْر ِإَلى اْلِعظَاِم َكْيَف  ، كقولو تعاىل:ت بدؿ كلمة مكاف كلمة :جوه اَلختَّلف في اإلبدالومن الو 
 بالراء. (ٗٔ)"كيف ننشرىا" :ىذا يف اؼبتواتر، ويف غَت اؼبتواتر [،ٜٕ٘]البقرة: نُ ْنِشُزَىا{

                                 
 (.ٕٗٗ/ٛتفسَت البغوي )( ٕٔ)

 (.ٖٙٗ/ٕٕتفسَت الطربي )( ٖٔ)

 (.ٚٚٗ/٘تفسَت الطربي ) (ٗٔ)
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 .(٘ٔ)"منضود وطلع" :يف غَت اؼبتواتر يف اؼبتواتر،[ ٜٕ]الواقعة: }َوطَْلٍح َمْنُضوٍد{
  واإلدغاـ، ،واإلظهار ،والتضخيم ،قيقوالًت  ،بالفتح واإلمالة ،اختالؼ اللهجات واللغات :من وجوه التغايرو 

 .متواترةقراءات  َحِديُث ُموَسى{ أتيك }َوَىلْ : وباإلمالة [،ٜ]طو: َأتَاَك َحِديُث ُموَسى{}َوَىْل : كقولو
َي بَ َنانَُو{: سواء يف االسم أو يف الفعل أو يف اغبرؼ ى قَاِدرِيَن }بَل [ٗ]القيامة: }بَ َلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ُنَسوِّ

َي بَ َنانَُو{  وىذه اإلمالة موقوفو بقراءة ضبزة .  ،فهذا يف وجو األداء ،ترةباإلمالة فهذه متوا َعَلى َأْن ُنَسوِّ
  لسبعة:رواة حديث األحرف ا

ولو جلسنا نسرد ىذه  ،صّح عنو أحاديث يف أف القرآف أ نزؿ على سبعة أحرؼ -صلى اهلل عليو وسلم-النيب 
 ، لكن ال حاجة إليها لشهرهتا.األحاديث غبتاجت إىل ؾبلس مستقل

 ،وعلي ،وعثماف، عمر منهم: اصحابيً كبو من عشرين  -صلى اهلل عليو وسلم-وىذه األحاديث رواىا عن النيب 
 ،بن العاص ووعمر  ،وابن عباس ،بن حكيم، وىشاـ ومعاذ ،وأبو ىريرة ،وعبد اهلل بن مسعود ،وأيب بن كعب

 ،وظبرة بن جندب وأنس بواسطة أ يب،، وأبو طلحة األنصاري ،وأبو بكرة ،ص رد بن وسليماف ،وعبادة ،وحذيفة
 . (ٙٔ)أيوب وأيب ،وعبد الرضبن بن عوؼ ،وأبو جهيم األنصاري

                                 
 (.ٖٔ/ٛالدر اؼبنثور يف التفسَت باؼبأثور )( ٘ٔ)

 (.ٖٙٔ/ٔ( انظر: اإلتقاف يف علـو القرآف )ٙٔ)
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 :الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف
 .التيسير على األمة أوَل:

))أقرأني جبريل عليو السَّلم على حرف، فراجعتو، فلم أزل أستزيده  :صلى اهلل عليو وسلم-وقد قاؿ النيب 
 فهذا زبفيف. ،(ٚٔ)حتى انتهى إلى سبعة أحرف((فيزيدني 

طيع أف ينطق ال يست ،وقد شاب الواحد منهم على ؽبجة معينة ،وتصور الناس يف ذلك الوقت دبختلف ؽبجاهتم
 .بغَتىا

بنطق الكلمات على  وأردت أف ت صلح لساهنا ،ز اليت اعتادت على عبهة معينةاآلف لو جئت إىل بعض العجائ
باللفظة اليت قالتها أوؿ  وعاشرة ،وىي تعيد مرة ثانية ،اوتردد عليها، كأمنا تلقن صبيً  ،الوجو الفصيح، مل تستطع

 مرّة، ىذا مشاىد.
 افكيف يستطيع اعبميع أف ينطقوا بو نطقً  ؟فتصور أوؿ ما نزؿ القرآف، كيف كانت ؽبجات العرب الفصيحة

بينما يف مكة   ،لكثرة الداخلُت يف اإلسالـ ،ألحرؼ الستة الباقية ما نزلت إال يف اؼبدينةوبالتايل فإف ا ؟اواحدً 
 .فنزؿ القرآف حبرؼ قريش ،وىم أفصح العرب ،بُت قريش -صلى اهلل عليو وسلم-كاف النيب 

وىذا القرآف على  ،احدوهلل اغبمد كل الكتب كانت تنزؿ على حرؼ و ، ىذا من خصائص ىذه األمة: اثانيً 
 سبعة أحرؼ.

]آؿ  {َمَعُو رِب ِّيُّوَن َكِثيرٌ  تل}وََكأَيِّْن ِمْن نَِبيٍّ قُ  :أف ت كثر عندما اؼبعاين يف وجوه ـبتلفة مثاًل  : تنوع المعاني.اثالثً 
اللَِّو َوَما َضُعُفوا }َفَما َوَىُنوا ِلَما َأَصابَ ُهْم ِفي َسِبيِل قتل مصدر ربيوف كثَت ىذه متواترة وقف،  [ٙٗٔعمراف:

، صباعات كثَت ،اتباع كثَت تل نبيهم معو ربيوف كثَت،[ ق  ٙٗٔ]آؿ عمراف: َوَما اْسَتَكانُوا َواللَُّو ُيِحبُّ الصَّاِبرِيَن{
، استمروا على نفس الطريق، وماتوا ادىمأعضما فّت ذلك يف  ،ما ضعفوا لقتل نبيهم فما صنعوا لتقل قيادهتم؟

 .عليو
 }وََكأَيِّْن ِمْن نَِبيٍّ قُتل َمَعُو رِب ِّيُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَىُنوا ِلَما َأَصابَ ُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّو{ آخر على الوصل وربمل معٌت

 ،فاألحياء بقوا صامدين ثَتة من اتباع ىذا النيب قتلوا،صباعات ك : من قتل أخواهتم، فمن الذي قتل ؟يعٍت
 .أعضادىمذلك يف  يفتمل  ،ثابتُت

 }وََكأَيِّْن ِمْن نَِبيٍّ قَاَتَل َمَعُو رِب ِّيُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَىُنوا ِلَما َأَصابَ ُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّو{: وعلى القراءة األخرى اؼبتواترة
                                 

باب:  (، ومسلم،ٜٜٔٗ(، رقم: )ٗٛٔ/ٙأحرؼ )أنزؿ القرآف على سبعة باب:  أخرجو البخاري، كتاب فضائل القرآف،( ٚٔ)
 (ٜٔٛ(، رقم: )ٔٙ٘/ٔبياف أف القرآف على سبعة أحرؼ وبياف معناه )



ٕٓ 

 

 ، الحظت كيف تغَتت اؼبعاين.وما إىل ذلك ،من اعبراح والقتل واؽبزدية[، ٙٗٔ]آؿ عمراف:
}رَب ََّنا بَ ّعد بَ ْيَن ، ، على سبيل الدعاء[ٜٔ]سبأ: }رَب ََّنا بَاِعْد بَ ْيَن َأْسَفارِنَا{ ،بَ ْيَن َأْسَفارِنَا{}رَب َُّنا بَاَعَد  وقولو:

 .اؼبعاين اختلفت،  َأْسَفارِنَا{
ا َيْجَمُعوَن{ :وقولو تعاىل ٌر ِممَّ أىل  :يعٍت}فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا{  [،ٛ٘]يونس: }فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا ُىَو َخي ْ

ا َيْجَمُعوَن{ ،اإلدياف ٌر ِممَّ  من األمواؿ. ا جيمعو أىل اإلشراؾخَت فب }ُىَو َخي ْ
وأنزؿ القرآف، وأف  -صلى اهلل عليو وسلم-افرحوا دبا أنعم اهلل عليكم باإلدياف بفضل اهلل وبرضبتو بعث النيب 

 ىداكم ؽبذا الدين.
ا تْجَمُعوَن{}فَِبَذِلَك  :اظبعوا القراءة الثانية ٌر ِممَّ  ألىل اإلدياف، اكن أف يكوف خطابً دي :يعٍت فَ ْليَ ْفَرُحوا ُىَو َخي ْ

ديكن أف يكوف اػبطاب ألىل اإلشراؾ فبذلك معوف يا أىل اإلدياف من الدنيا، و خَت فبا ذب فليفرحوا أىل اإلدياف
 . ف ىو خَت فبا ذبمعوف أيها الكفارفليفرح أىل اإلديا

ا تْجَمُعوَن{ يا أىل اإلدياف}فَِبَذِلَك فَ ْلتْفَرُحوا{  :لقراءة الثالثةا ٌر ِممَّ عاين كيف اؼب ، الحظتمن الدنيا }ُىَو َخي ْ
 كثرت يف ىذه القراءات ؟

بنو الذي ؼبا دعا ربو أف ينجي ا -ـسالالعليو -عن نوح  -عز وجل-آخر يف تكثَت اؼبعاين يف قولو اهلل  خذ مثااًل 
ُر َصاِلٍح{ }ِإنَّوُ  ، قاؿ اهلل لو:غرؽ  ؟ما ىو العمل الغَت صاحل [ٙٗ]ىود: َعَمٌل َغي ْ

كيف تطلب قباة كافر   الدعاء بنجاة ابنك عمل غَت صاحل،، و ىذا السؤاؿ يا نوح يقولوف: كثَت من اؼبفسرين
ُر َصاِلٍح{  .}ِإنَُّو َعَمٌل َغي ْ

ُر َصاِلٍح{ }ِإنَُّو َعِمل :القراءة الثانية  ل غَت صاحل ال يستحق النجاة.م  قد عَ و  ،كيف تسألٍت قباتو  ،أشرؾ، َغي ْ
 رن{هَّ طَ يَ َحتَّى }والقراءة الثانية اؼبتواترة:  [،ٕٕٕ]البقرة: }َوََل تَ ْقَربُوُىنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن{ :تكثَت اؼبعاين ومن أمثلة

وىل يكفي ىذا حىت   ،بانقطاع الدـْرَن{ }َحتَّى َيْطهُ  وزيادة اؼببٍت لزيادة اؼبعٌت فػ ،فهذا فيو زيادة ،يتطهرف :يعٍت
رن{وىو االغتساؿ من اغبيض  ،بد من شيء آخر ال ،، اعبواب: اليأتيها زوجها فصار ىذا دليل  ،}َحتَّى َيَطهَّ

 .لزوجها اغبيض حىت يكوف ذلك مباحً على وجوب االغتساؿ من ا
، ؾبرورة }َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم{، منصوبة [ٙ]اؼبائدة: َوَأْيِدَيُكْم{}َفاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم  :ومن األمثلة قولو تعاىل

 .معطوفة على الرأس }َوَأْرُجِلُكْم{الرأس ديسح،  ،حبرؼ الباء
 ؛ديكن أف يكوف فيو إشارة إىل اؼبسح على اػبفُتالرجل تغسل، فعلى قراءة اعبر ىذه  سبسح أـ تغسل؟ فالرجل

، والغسل إذا كانت متجردة اػبفُتو  ، اؼبسح يف حاؿ اعبوربُتاؼبسح ، وإماإما الغسل :ف الرجل ؽبا حالتافأل
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 .عنها
 :أما قراءة ها اؼبسلح على اعبوربُت واػبفُت،ديكن أف يستدؿ منها وتستنبط منبالكسر،  }َوَأْرُجِلُكْم{ :فقراءة

، فجاء كموأرجلَ  :يعٍت ُجوَىُكْم َوَأْيِدَيُكْم{}فَاْغِسُلوا وُ  :قبل اليتفهي معطوفة على اؼبنصوبات  }َوَأْرُجَلُكْم{
، مث اكاف ذكر اؼبغسوالت مسردً   ،وإال كاف أّخر ،فبا يدؿ على اشًتاط الًتتيب ،ىو الرأس بينها باؼبمسوح الذي

 ذكر اؼبمسوح بعدىا.
 من اَلندثار. لغة العرب حفظ :ارابعً 

 يف بعض األوجو يف القراءات ىذه ،بةويف بعضها منصو  ،وؽبذا قبد بعض اؼبواضع يف القرآف تأيت الكلمة مرفوعة
 وىكذا. ،، وىذه على لغة اغبجازعلى لغة سبيم

 .بيان األحكام :اخامسً 
}َوِإْن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكََّلَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُو َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد  :عز وجل-كقوؿ اهلل   ،بياف حكم معُت

ُهَما  ُدُس{ِمن ْ  ،، أو أحاط بو، وال فرع وارثمن تكللو النسب :يعٍت ،الرجل يورث كاللو [،ٕٔ]النساء: السُّ
 يرثو اغبواشي. ،، وال فروعال أصوؿ فمن يرثو؟
ُهَما }َوِإْن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكََّلَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُو َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد  :يقوؿ -عز وجل-فهنا اهلل  ِمن ْ

ُدُس{ ـ يف مسألة بد أف يكوف أل وأف األخ أو األخت ال ،باالتفاؽ ،ال ؟أي أين وأخت حىت لو كاف شقيق السُّ
 الكاللة.

سعد بن أيب  يف قراءة، من أـ( أ ْختٌ )ولو أخ أو  :متواترة غَت وؽبذا جاء يف قراءة ،ىذا الذي يرث السدس
 .رضي اهلل عنو–وقاص 

}َفَكفَّارَتُُو ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْىِليُكْم َأْو ِكْسَوتُ ُهْم َأْو  ،ليمُتيف كفارة ا آخر: مثاؿ
صياـ  (ٛٔ): }أو ربرير رقبة مؤمنة{، يف قراءة ليست متواترة[ كافرة أو مؤمنة، مطلقٜٛ]اؼبائدة: َتْحرِيُر َرقَ َبٍة{

 .ثالثة أياـ من مل يستطع العتق أو اإلطعاـ أو الكسوة
ثالثة لكنها صحيحة اإلسناد:  ،يف قراءة غَت متواترة [ٜٙٔ]البقرة: }َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثََّلثَِة َأيَّاٍم{ ومثل:

 التتابع بالصـو يف كفارة اليمُت. فيجب ،(ٜٔ)"أياـ متتابعات
}فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِفي اْلَمِحيِض َوََل : حيصل اعبمع بُت حكمُت ـبتلفُت دبجموع  القراءتُت مثل اوأحيانً 

                                 
 (.٘ٓٔ/ٔتفسَت الثعاليب = اعبواىر اغبساف يف تفسَت القرآف ) (ٛٔ)

 (.ٜ٘٘/ٓٔتفسَت الطربي )( ٜٔ)
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رن{[، ويف قراءة: ٕٕٕ]البقرة:  تَ ْقَربُوُىنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن{ بد من األمرين انقطاع الدـ  فصار ال }َحتَّى َيَطهَّ
 االغتساؿ. و 

َفاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق } : يف حالُت ـبتلفتُت مثلومن ذلك الداللة على حكمُت شرعيُت
ويف حاؿ  ،حاؿ لبس اعبوربُت يف {وأرجل كم، }[ٙ]اؼبائدة:َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعبَ ْيِن{ 

 القراءة دلت. الغسل
 .دفع ما قد يتوىم أنو ليس بمراد: اسادسً 

[، ٜ]اعبمعة: }يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَََّّلِة ِمْن يَ ْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّو{: اهلل يقوؿ
 ،[ٕٓ]القصص: }َوَجاَء رَُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى{سَت سريع السعي  :يعٍت ،، السعي دوف العدواسعوا
َل تأتوىا وأنتم )) :ف نسعى للصالةهنى أ –صلى اهلل عليو وسلم–ع أف النيب م ،ديشي بسرعة :يعٍت

 تأتيها حباؿ من السكينة والوقار. وأمرنا بأف (ٕٓ)((تسعون
فامضوا إىل اترة: "، يوضحو القراءة األخرى الغَت متو فهل اؼبراد بالسعي اؼبشي بسرعة لصالة اعبمعة؟ اعبواب: ال

 .لتشاغل عنها بالبيع وسائر القصودوترؾ ا ،العمل على حضورىافاؼبراد بالسعي:  ،(ٕٔ)"ذكر اهلل
 : يتبين بذلك لفظ مبهم.اسابعً 
ُفوِش{ :يقوؿ -عز وجل-اهلل  معٌت العهن؟ يف قراءة غَت ما  ،[٘]القارعة: }َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن اْلَمن ْ

 فالعهن فسرتو القراءة األخرى وىي الصوؼ. ،(ٕٕ)"وتكوف اعبباؿ كالصوؼ اؼبنفوش" :متواترة
 .لردبا خالف فيها بعض اؼبنحرفُت، دبيان أصل من األصول أو عقيدة من العقائ: اثامنً 
[، يعٍت: يف اعبنة ، ويف القراءة ٕٓ]اإلنساف: }َوِإَذا رََأْيَت ثَمَّ رََأْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبيًرا{يقوؿ:  -عز وجل-اهلل 

ألىل  -عز وجل-، وىذا فيو دليل على إثبات رؤية اهلل َكِبيًرا{  ا}َوِإَذا رََأْيَت ثَمَّ رََأْيَت نَِعيًما وَمِلكً األخرى: 
 اعبنة، وفيو رد على من أنكر ذلك.

فكاف ذلك من تعدد  ،فتعددت وجوه اإلعجاز ،فهي معجزة ،فكل ىذه الوجوه منزلة ،القرآن معجز :اتاسعً 
 .اؼبعجزات

                                 
ة بوقار وسكينة، والنهي عن إتياهنا سعيا استحباب إتياف الصالباب:  أخرجو مسلم، كتاب اؼبساجد ومواضع الصالة،( ٕٓ)
 (.ٕٓٙ(، رقم: )ٕٔٗ/ٔ)

 (.ٚٔٔ/ٛتفسَت البغوي ) (ٕٔ)

 (.ٚٔ٘/٘تفسَت ابن عطية = احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز ) (ٕٕ)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 المهمات في علوم القرآن

 جمع القرآن –المحكم والمتشابه 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

 فبقي موضوعان:
 احملكم واملتشابه. :املوضوع األول

 مجع القرآن. :والثاين
أمااا احملكاام واملتشااابه، فاااحملكم: أ  املااتقن، و ااحك الكلماايف اسحكااام  اادور ا اسااتعمامعا ا  ااالم العاارب علااى معاا  
واحااد و ااو املنااع، فااالكالم اسحكااام فيااه  ااو املنااع  ااو منعااه ماان الشااذل واوذااذ، وال لاال ومااا إ   لاا ، وماان  لاا  

احلكميف؛ ألهنا متنع صاحبها من وقوع اوذاذ ا رأياه،  افال يكون فيه غلل وم شذل، ومن  ل  أيض  إحكام القول، 
احلكمايف و اي حديادة  وضاع ا فام الدابايف متنعهاا مان امنهاالت، ومناه احلكام،  افيقع رأيه على الصواب، و حل  أيض  

خااار، فقياااذ لاااه: حكااام، وحاااا م، وقياااذ لاااه  لااا ؛ ألناااه  كااام باااني اوصاااوم فيمناااع أحاااد ا مااان التعاااد  علاااى حااا  اآ
وحّكام، وما إ   ل  فهحك اللهظايف  ادور ا مجياع اساتعمامعا علاى  احا املعا ، و او املناع، فكاالم اهلل حينماا نقاول: 

 إنه حمكم أ : متقن م يداخله خلذ وم نقص، وم يعتورك  ناقض.
علااى  -عااو و ااذ-إن اسحكااام أو احملااا م ا  تاااب اهلل  :وأمااا ا املعاا  امصااذالحي للمحااا م فنقااول قبااذ أن نعرّفااه

أيت بعدك أناواع التشاابه، ويلكذ واحد منهما مع  خيصه، و حا يصلح له عنوان: و و )أنواع اسحكام(،  ،نوعني اثنني
، [، فوصااك ايميااع باسحكااام1] ااو : }ِكتَاااٌ  ُحِكِكَمااِي آَُا{ُااُه وصااك  تابااه بأنااه حمكاام فقااال:  -عااّو و ااذ-فااهلل 

ااُر ُمَتَشاااِبَهاٌت ووصااك بعضااه اسحكااام، وبعضااه بالتشااابه فقااال:  ََ ااال ُحَم اِلِكتَاااِ  َوُح ُُ ]آل  }ِمِنااُه آَُاااٌت ُمِحَكَماااٌت 
 [، فصذ بني  حك اآيات النافض و عارض؟ 7عمران:

قال: مناه ومناه، املوضع األول الح  حكم اهلل فيه على  تابه بأنه حمكم خيتلك عن املوضع اآخر الح   ،ايواب: م
 فما مع  األحكام ا استعمال األول الح  وصك اهلل مجيع القرآن بأنه حمكم؟

نقول:  و املع  الل و ، املتقن، فهو حمكام ا ألهاهاه، حمكام ا معانياه، لاي  فياه  عاارض وم  ضاارب وم خلاذ وم 
 .، بأنه أحكمت آياتان مجيع  نقص ا فصاحته وم بالغته و را يبه ومعانيه،  حا حينما ذمد وصك القرآ
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واملوضااع اآخاار الااح  يصااك القاارآن بأنااه حمكاام وأن بعضااه متشااابه  ااحا  ااو اسحكااام والتشااابه اوااا ، األول:  ااو 
 .اسحكام العام يعين املتقن

ٌت }ِمِنااُه آَُاااٌت ُمِحَكَماااوالثاااين:  ااو اسحكااام اوااا ، ومعاا  اسحكااام اوااا  أ : مااا   اارك اهلل ا آياايف آل عمااران: 
ااُر ُمَتَشاااِبَهاٌت  ََ ااال ُحَم اِلِكتَاااِ  َوُح ، فهااحا الااح  يساامونه باسحكااام اوااا  والتشااابه اوااا ، فمااا معاا  اسحكااام ُُ

 اوا ؟ 
 احا اسحكاام اواا  أماا التشاابه العاام الاح  يقاباذ اسحكاام  ،نقول: ما استقذ بنهسه ومل  تج إ  غريك البيان معناك

ََ َحِكَ ااَا اِلَحااِتُِب ِكَتابًااا ُمَتَشاااِبًها َمَْاااََِي {َاِقَشااِوَر ِمِنااُه ُجلُااوُ  اللااِ َُا هااو الااح   رن قولااه  عااا : فالعااام،  }الللااُه ََااا ل
 [، فوصك مجيع القرآن بأنه متشابه فما مع   حا التشابه؟! 32]الومر: َُِخَشِوَن رَبالُهِم... 

 .ا احلسن والهصاحيف والبالغيف واس قان ابعضه بعض  نقول:  حا  و التشابه العام أ : يشبه 
وأماا التشااابه اواا  الااح  ور  ا آيايف آل عمااران، و او مقابااذ لهحكاام اوااا  فهاو مااا مل يساتقذ بنصااه ببياان معناااك 

 حمكاام، مااا احتاااج إ  غااريك ا بيااان معناااك  ااحا متشااابه وهاافمااا اسااتقذ بنصااه ف ،لاايههم املاارا  منااه ؛إمنااا  تاااج إ  غااريك
ااَو مثااال: اهلل حينمااا يقااول:  ُُ رمتاااج نر عهااا إ  آياايف أخاارم حاا  نههاام  ك[،  ااذ  ااح3]آل عمااران: }الللااُه َ  ِللَااَه ِل ل 

 معنا ا؟! 
ااااَو الللااااُه ِفااااي ال لااااَماَواِت َوِفااااي اِ َِرِ  : -عااااو و ااااذ-ايااااواب: م، فهااااحا حمكاااام لكاااان حينمااااا ذمااااد قااااول اهلل  ُُ  }َو

اهلل مو و  ا السماوات واألرض ا  ذ مكان، نقاول: أر عهاا إ  اآياات األخارم:  إنسان :[، قد يقول2]األنعام:
لاي  علاى ماا فهمات  فاذ ن [،55]النحاذ: }ََُخاُفوَن رَبالُهِم ِمِا فَااِوِِِهِم [، 5]طه: }الرلِكَمُا َعَلى اِلَوِرِش اِستَاَوى 

 تااج أن نر عاه إ  آياات  ،ههم معنااكي  غاريك لافذ ا أر عتهاا إ  اآياات ا ضاح لا  املعا ، فهاحا معا   وناه  تااج إ
 .أخرم إ  أحا يث ليتضح املقصو  منه، ويول املتباس

وأماا وأما احملكم بااملع  اواا  فهاو ماا اساتقذ بنهساه ومل  اتج إ  غاريك،  عريك احملكم باملع  العام  و املتقن،  فذ ن
فااذن  ااان التذاااب  ماان  ااذ و ااه قيااذ لااه:  ، وافاا  ماان بعااض الو ااوكاملتشااابه فالتشااابه ا الل اايف قرياام ماان التماثااذ فهااو 

قاات مااع و ااو  شابه مااع ناادر ا التماثاذ قيااذ لااه:  شاابه فالتشااابه لااي  التذااب  ما ااه  ا ااه فااذن و فااذن و ااد فر  ،التماثاذ
 التماثذ، وأما إن  ان  ناك.  :لهيقال  حا التذاب  

 ال له: التشابه.قدر من التماثذ مع و و  بعض الهروقات فهحا الح  يق
باعتبااار، يعااين علااى معاا ، ويوصااك بااأن  اباعتبااار، ويوصااك بأنااه متشااابه مجيع اا اإ ن القاارآن يوصااك بأنااه حمكاام مجيع اا

 بعضه حمكم وبعضه متشابه باعتبار آخر، فهحك اآيات لي  بينها  عارض.
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ُُاال ُحَم اِلِكتَااِ  }ِمِنُه  :و ي:  حا القدر الح  قال اهلل عنه ا آييف آل عمران مسأليف أخرم، ]آل  آَُااٌت ُمِحَكَمااٌت 
ااُر ُمَتَشاااِبَهاٌت  ،يعااين  ااي األصااول الاال ير ااع إليهااا عنااد و ااو  املتباااس وامشااتباك ،[7عمااران: ََ ااال ُحَم اِلِكتَاااِ  َوُح ُُ {

نَاااِو َوابِِت َااااَ  {َِأِوُِلاااِه َوَماااا َُاِولَاااُم {َِأِوُلَاااُه ِل ل الللاااُه فََأملاااا اللاااِ َُا ِفاااي ُِالُاااوِبِهِم تَُِاااٌن فَاَ تلَِوُاااوَن َماااا َ{َشاااابََه ِمِناااُه ابِِت َااااَ   اِلِفتاِ
شااابه هااحك اآياايف أصااذ ا احملكاام واملتف ،[7]آل عمااران: َوالرلاِسااُخوَن ِفااي اِلِوِلااِم َُاُقولُااوَن آَمنلااا بِااِه ُكاا ر ِمااِا ِعِنااِت رَبا نَااا 

َوَماا َُاِولَاُم {َِأِوُلَاُه } ،فيه القومن: صح عن ابن عباس الوصذ ، وموضع الوقك فيها صح عن ابن عباسباملع  اوا 
َوَمااااا َُاِولَااااُم {َِأِوُلَااااُه ِل ل الللااااُه } :وصااااح عاااان ابااان عباااااس ،اآيااايف  ِل ل الللاااُه َوالرلاِسااااُخوَن ِفااااي اِلِوِلااااِم َُاُقولُااااوَن آَمنلااااا بِااااهِ 

 ما املع  على  ذ  قدير؟   ر ِمِا ِعِنِت رَبا َنا َوالرلاِسُخوَن ِفي اِلِوِلِم َُاُقوُلوَن آَمنلا بِِه كُ 
ااُر ُمَتَشااِبَهاٌت نقاول: بأنااه علاى الوصااذ م إشاكال  ََ ااال ُحَم اِلِكتَاااِ  َوُح ُُ َوَمااا }إ  أن قااال:  }ِمِنااُه آَُاااٌت ُمِحَكَمااٌت 

فعلاى  احا الوصاذ ا القاراءة يكاون  ،آَمنلا بِِه ُكا ر ِماِا ِعِناِت رَبا نَاا َُاِوَلُم {َِأِوَُلُه ِل ل الللُه َوالرلاِسُخوَن ِفي اِلِوِلِم َُاُقوُلوَن 
 يعلم مع  املتشابه والراسخون ا العلم يعلمون معناك  حل . -عو و ذ-اهلل 
 ال يو د شيء ا القرآن م يعرف أحد من األميف معناك ملا ا؟ ف :عليهو 

فااال نكاان أن اهلل خياطبنااا  ،بأنااه  تاااب مبااني بااني هااا ر واضااح وأخااع عاان  ااحا الكتاااب بل اايف العاارب،ألن اهلل خاطبنااا 
 احا م يو اد  ،وم الصاحابيف ،صالى اهلل علياه وسالم-م الرساول  ،وأماور م يههمهاا أحاد ،وأل اا  ،ورماو  ،بذلسمات
وبنااء علياه  ،ناحيايف مان  هايف املعا مان لكان قاد يلتاب  علاى بعاض األمايف  ،فكاذ ماا ا القارآن يههام معنااك ،ا القرآن

 ؟و ذ  ناك  شابه مذل  :وقد يقول قا ذ ،إن التشابه من  هيف املع   و أمر نسيب :نقول
و شاااابه نسااايب خيهاااى علاااى الااابعض ويعلماااه  ، أحاااد يعرفاااه إم اهللمنعااام، التشاااابه قسااامان:  شاااابه مذلااا  يعاااين  :نقاااول

 .البعض اآخر
ولكان يو اد ا  ،وإن خهاي علاى بعضاها ،عارف األمايف معنااكمن  هيف املع  على قراءة الوصذ أن مجيع ما ا القارآن  

 ؟ ؤمء الحين خهي عليهم بعض املع  ما ا يكون  حا ا حقهمو  ،و حا  و الصحيح ،األميف من يعرف معناك
ا حقهام فالتشاابه مان  احك احليثيايف يعتاع أمار نسايب وعلاى الوقاك ا اآيايف  ايكون متشاب  أشكذ عليهم : الح  نقول

َوالرلاِسُخوَن ِفي اِلِوِلِم َُاُقولُاوَن آَمنلاا بِاِه ُكا ر ِماِا } :مث نبدأ من  ديد ،}َوَما َُاِوَلُم {َِأِوَُلُه ِل ل الللُه إم اهلل  :على قوله
 و أن املقصو  باحا املوضاع  عا  اآيايف علاى الوقاك  او التشاابه  ،فما املع  نقول: إن املع  على األر ح ِعِنِت رَبا َنا 

َوَماا َُاِولَاُم {َِأِوُلَاُه } :بالضابل علاى الوقاك نقاول ،املذل  لكن  اذ  او ا املعااين أو ا الكناه والكيهيايف واألماور ال يبيايف
ل إلياه األماور الال أخاع اهلل عنهاا مان ، وماا  اؤو يف ماا  او معانيهاا حقا قهاا، و نههااحقا   األماور ال يبيا :أ   ِل ل الللهُ 

معا  الكناه؟ فا ضاح لكام  احا وإم ماا ا ضاح؟  ،فاال يعلماه إم  او -عاو و اذ-ال يوب فهحك غيم م يعلمه إم اهلل 
لكاان مااا معاا  الو ااه مااا  ، نعاارف  نااه الصااهيفم ، ناادر ميعااين حقيقاايف الشاايء،  يااك يااد اهلل  يااك و هااه  يااك عينااه 
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 ،أمااا الكنااه فهااحا م نعرفااه ا األمااور ال يبياايف ،فهااحا م يو ااد فيااه املتشااابه ،نعاارف معنا ااا ؟الياادمعاا  العااني؟ مااا  معاا  
 مس  أبيض وإم مس  أسو ؟  :واحد يقول يأيتاينيف  رابا املس   : قول

 أوالرتبايف الرمليايف  : اذ  او  ربايف مثاذ ، راباا املسا  ، أو ياأيت ويقاول:إ ا  خلنا اا علمنااك إن شااء اهللنقول: م نعرف 
  ؟الرتبيف الذينييف :مثذ
،  نعاارف حقا قهاااكنااه والكيهياايف ا األمااور ال يبياايف م ااحا ال ،لكاان إ ا  خلنا ااا علمناااك إن شاااء اهلل ، نعاارف: منقااول

اِساُخوَن ِفاي َوَماا َُاِولَاُم {َِأِوُلَاُه ِل ل الللاُه َوالرل }ل عماران آفذ ا وقهت صاح الوقاك ا آيايف  ، شابه مذل   حا مع   ونه
 ؛فهام م يعلموهناا ،سابحانه و عاا -يعاين يهوضاون حقاا    احك األشاياء و يهياعاا إ  عاملهاا  اِلِوِلِم َُاُقوُلوَن آَمنلا بِاِه 

 .ألهنا غيم
 إ ا سئلت التشابه املذل   ذ يو د ا معاين القرآن فما ا  قول؟  نإ 

 .وم طلسمات ،ومل جيعذ اهلل  تابه أل ا  ا ،م، ملا ا؟ ألن اهلل خاطبنا بل يف العرب : قول
 ،يعااين أن العلماااء يههمااون معانيهااا }َوَمااا َُاِولَااُم {َِأِوُلَااُه ِل ل الللااُه َوالرلاِسااُخوَن ِفااي اِلِوِلااِم الوصااذ ا اآياايف واضااح  إ ن

 ،لقااارآن و اااي املتشاااابهم يعرفاااون معااا  بعاااض املواضاااع ا ا اإن العلمااااء مجيع ااا :والوقاااك م  ماااذ علاااى املعااا  م يقاااال
 .م،  ذ ما ا القرآن مبّد أن يو د ا األميف من يعرف معناك :نقول
 ،هااحا قلاام موضااوع احملكاام واملتشااابهف ،الوقااك بناااء علااى أن املاارا  الكنااه والكيهياايف وحقااا    ااحك األشااياء ال يبياايف إ ن

 .إ ا فهمته فال شأن ل  ب ريك ،بهول   ،وخالصته
 إ ا خهاي عليا  معا  آيايف التاب  إ ا عنادك آياات ها ر اا التعاارض ماا فهمات معنا اا يعاين ماثال  املتشابه النسيب  ثري 
ِمِ اا َا َحلِااَ  َسااَنٍو اهلل عااو و ااذ يقااول:  ََ }ِفااي َُاااِوٍم َكاااَن  :وا موضااع آخاار ،[4]املعااارج: }ِفااي َُاااِوٍم َكاااَن ِمِقااَتاُرُِ 

 ؟  يك جتمع بني  حك اآيات  [5]السجدة: ِمِقَتاُرُِ َحِلَ  َسَنٍو ِمملا {َاُوَتوَن 
فالتشااابه ا  ،لكاان الااح  يعاارف حمكماايف مااا  ااي متشااابيف بالنساابيف لااه ،فااذ ا  ناات م  عاارف فهااحا متشااابه بالنساابيف لاا 

أماا ا الكناه والكيهيايف وحقاا   األماور ال يبيايف فهاو مذلا   عا  م أحاد  ،يعين بالنسبيف لناس  ون آخرين ،املعاين نسيب
ِمِ ا َا َحلِاَ  َساَنٍو إم إ ا رآ اا فااآن  ،مان النااس يعلام حقاا   األماور ال يبيايف ََ وا املوضااع  ،}ِفااي َُااِوٍم َكااَن ِمِقاَتاُرُِ 

ِمِ  َا َحِلَ  َسَنٍو  }{َاِوُرُج اِلَمََلِئَكُو َوالَروُح ِللَِ ِه ِفي َُاِوٍم َكانَ اآخر:  ََ  فما املع ؟  [4]املعارج: ِمِقَتاُرُِ 
نااوول امللاا  ماان السااماء إ  األرض  :مخسااني ألااك ساانيف  ااحا بالنساابيف ليااوم القياماايف، وأمااا ألااك ساانيف فاايمكن أن يقااال

حك ألاك وصاعو ك مخساما يف عاام  ا ،باأن املساافيف مخساما يف عاام -صلى اهلل عليه وسالم- ما قال النيب   ،مخسما يف عام
 . حا أحد األ وبيف ،يوم طويذ ،سنيف فهو يوم القياميف، وأما اومسني ألك سنيف صعو  املل  ونووله
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وا موضاع آخار يقاول:  ،[34]الصاافات: }َوُِِفوُُِم ِلَالُهِم َمِ اُُوُلوَن  :يقول ا موضع -عو و ذ-اهلل مثال آخر: 
َُ َعااِا َهََِِااِه ِلَِااٌ  َوَ   ُُِ ااَأ وا  ،}َوُِِفااوُُِم ِلَالُهااِم َمِ ااُُوُلوَن  يااك ماارة يقااول:   ،[29]الاارمحن: َجااانر  }فَا َاِوَمُِااٍ  َ  

ََِِهِ }موضع يقول:  َُ َعِا َه ُُِ َأ  ؟ َ  
يريااد مناا  أن  ،سااؤال اسااتعتاب يعااين سااؤال ماان يعااحر ،وم يسااألون سااؤال اسااتعتاب ،يسااألون سااؤال  بكياات :نقااول

 }َماااا َساااَلَكُكِم ِفاااي َساااَقَر  ؟شااايءال اااحا ، ماااا الاااح   علااا   هعاااذ م ساااؤال  بكيااات ، قااادم العاااحر و عتاااحر لنهسااا 
فااال يسااألون سااؤال  ،يسااأ م سااؤال  بكيااتوإمنااا  ،مث يلااتم   اام العااحر ا  ااوابم ايجاااوبو ليسااأ م م ، [43]املاادثر:

واضاع وا بعاض امل ،أو أن  احا الياوم طوياذ فهاي بعاض املواضاع م يساأل أحاد ،يسألون ساؤال  بكياتوإمنا استعتاب 
 .يسألون

َ ُُوا ِف َها َوَ  ُ{َكل ُموِن  :- بارك و عا - حل  ا قوله  َِ ََ ا وا موضاع آخار يقاول فيهاا:  ،[158]املؤمناون: }َِا
لَااى َعلَااِ ُكِم   ]آل  }َوَ  َُُكل ُمُهااُم الللااُه يقااول عاان نهسااه  -عااو و ااذ-فاااهلل  ،[155]املؤمنااون:}َحلَااِم َ{ُكااِا آَُاااِ{ي {ُاتاِ

َ اُُوا ِف َهاا َوَ  ُ{َكل ُماوِن  :ولكناه يقاول  ام ،م يكلمهام  االم  كارم ،إ  آخرك [77عمران: َِ ََ ا فاآياات الال  }َِاا
يعااارف معنا اااا؟ ليسااات متشاااابيف  الاااح ها ر اااا التعاااارض إ ا التبسااات علاااى أحاااد فهاااي متشاااابيف بالنسااابيف إلياااه لكااان 

 .حمكميف
اَو الللاُه ِفاي ال لاَماَواِت َوِفاي اِ َِرِ  و كحا ا املواضع الل قاد   ماض مثاذ ماا قلناا ا قولاه:  ُُ قاد  [2]األنعاام: }َو

فالتشااابه ماان  ،يلتااب  علااى بعااض الناااس فهااي متشااابيف بالنساابيف إليااه وم  لتااب  علااى آخاار فتكااون حمكماايف بالنساابيف إليااه
  . هيف املع  أمر نسيب
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 جمع القرآن:
 :  جمع القرآنمراك

 ، وجتو ا،  ما قال احلا م النيسايور  وغريك. ، ثالث مرات إمجام  مجام  مجع القرآن حصذ إنكن أن أقول: 
ضالع، العسم مجع عسيم، يكشاذون اواو  املرة األو : مجع القرآن ا العس م واللخاف، وقذع األ تاف، واأل

بااون  ااا  يساار  اام، واللحاااف  ااي شاارا ح تالااورم متااوفر و ااحا، فيكويكتبااون ا اياناام العااريض مااا عنااد م مثااذ اآن 
احلجارة يكتبون عليها شرا ح، واألقتااب  او اوشام الاح  يوضاع علاى البعاري لشادا  األقتااب، يكتباون عليهاا، قذاع 

 ام ضاالع معرفاه، وايلاو  ماا  يساري األ تاف معروف العظم العريض ا الكتك من اسبذ وال نم فيكتبون علياه، واأل
رضاي اهلل -وإ ا ناول علياه القارآن فعنادك  تّااب  ،صالى اهلل علياه وسالم-فكاانوا يكتباون باني ياد  النايب  ،يكتبون عليه

 -صالى اهلل علياه وسالم-يكتبون بني يديه  احك اآياات، باحك الوساا ذ املتاحايف  ام، فلماا قابض النايب  -رضا مأعنه و 
-قابض النايب "أناه قاال:  -رضاي اهلل عناه-ومل جيمع القرآن ا صحك وم ا مصحك،  ما صح عن  ياد بان ثابات 

ا عسام  ا، يعين م ا صاحك وم ا مصاحك،  اان مهرق ا(1)"ومل يكن القرآن مجع ا شيء -صلى اهلل عليه وسلم
 واللخاف.

 صلى اهلل عليه وسلم؟ -وقذع األ تاف وما شابه  ل ، ملا ا مل جيمع ا عهد النيب 
ن حاني بعاد حاني مث ينساخ بعاض آ ان ينول علياه القار   -صلى اهلل عليه وسلم-أن النيب  ،واهلل أعلم-نقول: ألنه لر ا 

يرتقم نوول ايديد، ويكاون  احا ا ثناياا الساور، ضاعو ا ا مكاان  احا  -صلى اهلل عليه وسلم-ن، فكان النيب آالقر 
وبعاض العلمااء يساتنبذون  ،صالي اهلل علياه وسالم-سخ بعض اآياات فلام جيمعهاا النايب  نقد  امن سورة  حا، مث أيض  

ول ألياه أمارك مان الكتابايف ؤ أن ا  احا إشاارة إ  ماا ساي، و ا[، مسااك  تاب ا3-1]البقرة: }الم * َهِلَك اِلِكَتاُ   :من قوله
املرساليف، يقولاون:  احا  ل علياه  العلام ماا يصارون مان فعاذ عثماان مان مجاع املصاحك أناه مان املصااح  حا بعض أ اذ

ووقعت حروب الر ة قتذ ا اليمامايف  ماا  -صلي اهلل عليه وسلم-فاحلاصذ أنه ملا  وا النيب  }َهِلَك اِلِكَتاُ  القران 
 مااا أخارج احلاا م ا املسااتدرك    -رضاي اهلل عناه-قلات لكام مان قبااذ سابعون مان القاراء، فلمااا قتاذ  اؤمء فااوع عمار 

صاالى اهلل عليااه - نااا عنااد رسااول اهلل "قااال:  -رضااي اهلل عنااه-خني ماان حااديث  يااد باان ثاباات بسااند لااه شاار  الشااي
 .(3)"ؤلك القرآن من الرقاعن ،وسلم

                                                 

 (.591(، برقم )1/295أخر ه أمحد ا فضا ذ الصحابيف ) -1

(، وأمحد ا 2954ا فضذ الشام واليمن، برقم )، باب: صلى اهلل عليه وسلم-أخر ه الرتمح ، أبواب املناقم عن رسول اهلل  -3
(، وقال: " حا حديث صحيح على شر  الشيخني، ومل خير اك وفيه 4317)(، واحلا م ا املستدرك، برقم 31657املسند، برقم )

 "، وحسنه حمققو املسند.صلى اهلل عليه وسلم-د رسول اهلل الدليذ الواضح أن القرآن إمنا مجع ا عه
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ا الساور لاي  ألحاد  خاذ  -صالى اهلل علياه وسالم-واملقصو  به  أليك آيات القرآن،  عا : أن اآياات ر بهاا النايب 
 .اا  ل  إطالق  

أرساذ إ  أباو بكار "قاال:  -رضاي اهلل  عااع عناه-والح  وقع يوم اليماميف  او ماا أخر اه البخاار  عان  ياد بان ثابات 
ن عماار أ اااين فقااال: "إن القتااذ قااد اسااتحر، بقااراء إ :عماار باان اوذاااب عناادك فقااال أبااو بكاار ااذ اليماماايف فااذ ا أمقتااذ 
يعااااين ا املواقااااع القا ماااايف املعااااارك - ،وإين أخشااااى أن يسااااتحر القتااااذ بااااالقراء ا املااااواطن ،اسااااتحر  عاااا   ثاااار -نآالقاااار 

مل يهعلاه رساول  ان، فقلت: لعمر  ياك  هعاذ شائي  آإين أرم أن   أمر جبمع القر -املستقبلييف، فيح م  ثري من القرآن، 
اهلل صاادر  لااحل ، ورأياات  لاا  قااال عماار:  ااو واهلل خااري فمااا  ال ياارا عين حاا  شاارح  ؟صاالى اهلل عليااه وساالم-اهلل 

صالى اهلل علياه -الح  رأم عمار، قاال أباو بكار: إنا  شااب عاقاذ م نتهما ، وقاد  نات  كتام الاوحي لرساول اهلل 
فتتبع القرآن فامجعه يقول  يد: فواهلل لو  لهوين نقذ  بذ من ايبال ما  اان أثقاذ علاى دماا أمارين باه مان مجاع  -وسلم

 عين قاال:  او واهلل خاري فلام ياول أباو بكار يارا ؟اهلل علياه وسالم ىصل-مل يهعله النيب  االقرآن، قلت:  يك  هعذ شئي  
ساام واللخااااف وصااادور عباااه صاادر أ  بكااار وعمااار فتتبعاات القااارآن أمجعااه مااان ال حاا  شااارح اهلل صاادر  للاااح  شاارح

 إ  آخر ما   ر. ،(2)الر ال، وو دت آخر سورة التوبيف مع أ  خونيف األنصار ..."
  الصحك عند أبو بكر ح   وفاك اهلل، مث عند عمر ا حيا اه، مث عناد حهصاه بنات عمار، فهاحا الاحيقول: فكانت 
 شورة عمار شايء  عات احلا ايف إلياه، فجمعاوا  احك املتهارم مان العسام  واللخااف،  -رضي اهلل عنه-فعله أبو بكر 

 ؟أناااه حااارف قاااري  ومجعاااوك ا صاااحك، ولاااي  ا مصاااحك، مر ااام اآياااات،  اااذ مجعاااوك مااان األحااارف السااابعيف وإم
 ياد بان ثابات فكتباه،  اان  ياد حضار العريضايف األخارية، و اان يقارأ  ا تمذ، واألقرب أناه علاى حارف قاري ؛ ألناه  عا
 حبرف قري  فكتبه، ما ا دف من  حا ايمع؟

حهظ القران من الضياع والتهرم، اهلل  كهذ حبهظه، و ان من األسباب الل يسر ا أن شارح صادور م يماع ماا  هارم 
ا  حا العسم، واللخاف ا الصاحك، إ ن ا ادف مان مجاع أباو بكار حهاظ القارآن مان التهارم؛ ولائال يضايع شايء 

 احا  او السابم  احا الاح  فعلاه أباو بكار و شاورة عمار مل ينكارك أحاد  ،القاراء قاوع  القتاذ ا ثارة منه وماا السابم؟ و 
ا املصااحك أباو بكار الصادي ،  اان أول مان  اإن أعظام النااس أ ار  "أناه قاال:  -رضاي اهلل عناه-من الصحابيف فعلي 

 .(4)"مجع القرآن بني اللوحني
 مر م السور؟ -رضي اهلل عنه-أبو بكر  و أول من مجع  تاب اهلل،  ذ مجعه أبو بكر 

                                                 

 (.4986مجع القرآن، برقم )، باب: أخر ه البخار ،  تاب فضا ذ القرآن -2

(، برقم 4/1783(، واآ ر  ا الشريعيف )512(، برقم )1/254د بن حنبذ )أخر ه أمحد ا فضا ذ الصحابيف ألمح -4
(1341.) 
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 5ن مر بيف اآيات ذ سور القرآ  اايواب: م،  ذ جيمع مر م اآيات؟ نعم قذع  
للسااور، وأمااا اآيااات فكاناات ا  ماان رسااول  اعلااى حارف قااري  مر ب اا بقاي ايمااع الثالااث و ااو ا  مااان عثمااان، مجعااه

ا صاحيحه عان أنا  أن  -رمحاه اهلل-مر بايف و تبهاا أباو بكار مر بايف، وقاد أخارج البخاار   -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 
،  احا سابم ايماع  احا احلاديث ا البخاار  يباني علايف مجاع عثماان للمصااحك ،ححيهيف بن اليمان قدم علاي عثماان

 ا مصحك؟ ا ا مجعها عثمانمل
ا فاتح خاارج أرمينيااا  -يعااين ححيهاايف-بااأن ححيهايف باان اليمااان قادم علااي عثمااان و اان ي ااا   أ ااذ الشاام،  :يقاول أناا 

أ رك األماايف قبااذ أن خيتلهااوا اخااتالف "فقااال لعثمااان:  ،جااان مااع أ ااذ العاارام فااأفوع ححيهاايف اخااتالفهم ا القااراءةيرب وأ
وأناول لاه  ،وقع بني ال لمان ا الكتا يم شيء من اللهظ والقارآنومعلوم أنه -فعثمان ما ا صنع؟  "،اليهو  والنصارم

ساابعيف أحااارف ولر اااا قاارأ بعاااض النااااس باابعض القاااراءات املنساااوخيف وماااا علمااوا أهناااا منساااوخيف، ولر ااا التاااب  علاااي بعاااض 
أهناا قاراءة  ا ا   لميف من باب التهسري هن االل  ي من قبيذ الت يري مسعوا الصحا ، قال:  لميف و  ايهال بعض األشياء
أرم أن ذمماع  ومجع الصحابيف فاستشار م ا  حا األمر، وقالوا: ما ا  ارم، قاال: -رضي اهلل عنه-لر ا، فجاء عثمان 

ابااان مساااعو   اااان ا  ،واملقصاااو  بااان الصاااحابيف الاااحين  اااانوا ا املدينااايف–فوافقاااوا مجيعاااا  ،النااااس علاااي مصاااحك واحاااد
قاال:  –رضاي اهلل عناه-لبداييف طلم منهم عثمان أن  رقاوا مجياع املصااحك األخارم  ار   ابان مساعو  الكوفيف، فهي ا

مث ملااااا علاااام اباااان مسااااعو  أن  ااااحا إمجاااااع ماااان  -اهلل عليااااه وساااالم ىصاااال-الرسااااول  أنااااا أخااااحت ساااابعون سااااورة ماااان اّ "
فاحلاصااذ أن  ،حرقااهمصااحهه فأقاادم اباان مسااعو   ،رضااي اهلل عنااه-انهاار  بااه عثمااان  االصااحابيف، وا هااام، وأنااه لااي  رأي اا

 عثمان ملا ا هقوا علي  حا ما ا فعذ؟ 
 ااحا ياادل  ،(5)"أرساالي إلينااا الصااحك ننسااخها ا املصاااحك مث نر  ااا إلياا "اوذااوة األو : أرسااذ ا   حهصاايف قااال: 

وأمار  ياد بان ثابات وعباد اهلل بان  ،رضاي اهلل عناه-على أن عثمان  تم ما ا الصحك الل مجعها أبو بكر الصادي  
 او  ياد و وواحاد مان األنصاار  ،وعباد الارمحن  بان احلاارث بان  شاام، أربعايف ثاالث مان قاري  ،الوبري وسعد بان العاا 

 بن ثابت  حا من األنصار.
فهااحك يناايف  وهنااا عثمااان ماان أربعاايف أشااخا  وأماار م أن ينسااخوا املصاااحك ماان الصااحك، وقااال  ، ااؤمء ماان احلهااا 

، يعاين إ ا  ااان  ياد يقاارأ بعااض (6)القرشاايني: إ ا اختلهاتم أنااتم، و ياد ا شاايء مان القاارآن فكتبااوك بلساان قااري للثالثايف 
املواضااع ب ااري حاارف قااري  فاملقاادم حاارف قااري  والقاارآن أنااول بااه، فهعلااوا حاا  إ ا نسااخوا املصاااحك ا الصااحك رّ  

                                                 

(، 12(، برقم )67(، والنسا ي ا فضا ذ القرآن ) :4987مجع القرآن، برقم )، باب: أخر ه البخار ،  تاب فضا ذ القرآن -5
 (.88وأبو  او  ا املصاحك ) :

(، واس قان ا علوم القرآن 93(، واملصاحك مبن أ   او  ) :383انظر: فضا ذ القرآن للقاسم بن سالم ) : -6
(1/358.) 
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سااواك مان القاارآن بكاذ صااحيهه ومصااحك أن صااحك دماا نسااخوا، وأماار  اا إ   ااذ أفا   عثماان إ  حهصااه، وأرساذ 
 ا مصاحك،  م عد   حك املصاحك؟  فجمعها عثمان ، رم

م يصااااح فيااااه حااااديث، وم أثاااار، و اااااء ا بعااااض الروايااااات أهنااااا ساااابعيف، وا بعااااض الروايااااات أهنااااا مخساااايف، وا بعااااض 
 الروايات أهنا أربعيف، م   ان  حا احلدث ا  من عثمان؟! 

م  خااذ ألحااد فيهااا، و ااحا  -صاالى اهلل عليااه وساالم- ن اآيااات  اناات  رقاام بااأمر الناايب  ااا، اآن إ35 ااان ا ساانيف 
 . "نؤلك القرآن من الرقاع -صلى اهلل عليه وسلم- نا عند النيب " :فيها قول  يد الساب  اأ لته  ثرية  د  

اآياايف  ِمااِنُكِم َوَُااَ ُروَن َحِتَواًجااا  }َواللااِ َُا ُُاتَاَوفالااِونَ قلاات لعثمااان: "ومنهااا: مااا أخر ااه البخااار  عاان اباان الااوبري قااال: 
ااااَراٍج [، قااااد نسااااختها اآياااايف األخاااارم و ااااي قولااااه: 324]البقاااارة: َِ ااااَر ِل  }َوِصاااا لًو ِ َِتَواِجِهااااِم َمَتاًعااااا ِللَااااى اِلَحااااِوَِ َ  اِ
اُهٍر َوَعِشاًرا [، والثانيايف: 345]البقرة: ُِ فكماا قلناا: لكام الناساخيف قباذ  [،324]البقارة: }َُاتَاَربلِصاَا بِأََِاُفِ اِهال َحِربَاَواَو َح

، يقاول: فلام  كتبهاا املنسوخيف فعبد اهلل بن الوبري يقاول: لعثماان ملاا ا مل جتعلهاا بعاد ا أو ملاا ا مل  ارتك املنساوخيف أصاال  
، وإمناا  او باأمر رساول ا، يعين  حا م  خذ  ام فياه اطالق ا(7)"مكانه ه منمن ئايا ابن أخي م أغري شي"فتدعها، قال: 

 صلى اهلل عليه وسلم. -اهلل 
عن شيء أ ثار ماا  -صلى اهلل عليه وسلم-ما سألت النيب "قال:  -رضي اهلل عنه-ومنها ما أخر ه مسلم عن عمر 

 .  (8)(( كهي  آييف الصيك الل ا آخر سورة النساء))سألته عن الكالليف، ح  طعن بأصبعه بصدر  وقال: 
مااان حهاااظ عشااار آياااات مااان أول ساااورة الكهاااك عصااام مااان )): ا اء مرفوع ااا اااه مسااالم عااان أ  الااادر و اااحل  ماااا أخر 

 .  (9)((الد ال
صالى اهلل علياه -لنايب ا ،ا، وفياه نصاو  أخارم  ثارية  اد  (15)))من قرأ العشر األواخر مان ساورة الكهاك((: يفوا رواي
 .(11): قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء ا حديث ححيهيفمثال   -وسلم

 .  (13)أنه قرأ ا ا امل رب وقرأ األعراف ا صحيح البخار 
                                                 

ُهٍر َوَعِشًرا ، باب: أخر ه البخار ،  تاب  هسري القرآن -7 ُِ }َواللِ َُا ُُاتَاَوفالِوَن ِمِنُكِم َوََُ ُروَن َحِتَواًجا َُاتَاَربلِصَا بِأََِاُفِ ِهال َحِربَاَوَو َح
َِ ٌر  فَِإَها بَاَلِ َا َحَجَلُهال  ََ [، برقم 324]البقرة: َفََل ُجَناَح َعَلِ ُكِم ِف َما فَاَوِلَا ِفي حََِاُفِ ِهال بِاِلَمِوُروِف َوالللُه ِبَما {َاِوَمُلوَن 

(4525.) 

 (.567ا أو رمو ا، برقم )أو  راث   ا أو بصال  هني من أ ذ ثوم  ، باب: أخر ه مسلم،  تاب صالة املسافرين وقصر ا -8

 (.859فضذ سورة الكهك، وآييف الكرسي، برقم )، باب: لم،  تاب صالة املسافرين وقصر اأخر ه مس -9

 (.5765(، وضعهه األلباين ا ضعيك ايامع، برقم )15718أخر ه النسا ي ا الكعم، برقم ) -15

 (.773استحباب  ذويذ القراءة ا صالة الليذ، برقم )، باب: أخر ه مسلم،  تاب صالة املسافرين وقصر ا -11

القراءة ا امل رب، ، باب: يقرأ بذو  الذوليني"،  تاب األ ان -صلى اهلل عليه وسلم-أخر ه البخار ، بلهظ: "مسعت النيب  -13
(، ووضحت رواييف أبو  او  املرا  بالذوليني، حيث أخر ه وفيه: "قلت: ما طو  الذوليني؟ قال: األعراف واألخرم 764برقم )
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َِِت َحفِاَلَح اِلُمِؤِمُنوَن و حل  قرأ:  ا صاالة الصابح"،  ماا عناد النساا ي، حا  إ ا  ااء   ار موساى  [،1]املؤمنون: }
 .(12)و ارون أخح ه سعليف فر ع

 وقاااارأ: امل  نويااااذ يعااااين السااااجدة، و ااااذ أيت علااااى اسنسااااان سااااورة الااااد ر،  مااااا عنااااد الشاااايخني ا صااااالة الصاااابح يااااوم
 .(14)ايمعيف

 .(15)و ان يقرأ قاف  ما ا صحيح مسلم على املنع ا خذبيف ايمعيف
 .(17)، والنجم قرأ ا ا مكيف على املسلمني واملشر ني(16)وقرأ الرمحن على اين

 .(18) ما ا صحيح مسلم  اقرتبت الساعيف مع قاف ا العيد :وقرأ
 .(19) ما عند مسلما صالة ايمعيف  و حل  قرأ املنافقون 

 .مر بيف اآيات -صلى اهلل عليه وسلم-فهحك السور  ان يقرأ ا النيب 
 اااحا - ،وإمناااا  اااان ا املصااااحك ،رضاااي اهلل عناااه-الصاااحك الااال مجعهاااا أباااو بكااار أماااا  ر يااام الساااور فلااام يكتااام ا 

حك فرت يام الساور ا املصاا ،رضي اهلل عناه وارضااك-الرت يم وأين و د؟! ا املصاحك الل مجعها عثمان بن عهان 
  ذ  و  وفيقي أو ا تها  ؟!

بعض العلماء يقولون:  وفيقي، ويستدلون على  حا بأ ليف، و حا القول لي  ببعيد، وبعضهم يقول:  اوفيقي إم ساورة 
 براءة واألنهال، وبعضهم يقولون: ا تها  .

                                                                                                                                                           

قدر ، باب: ابن أ  مليكيف، فقال ع: من قبذ نهسه املا دة واألعراف"، أبواب  هريع استهتاح الصالة األنعام، قال: وسألت أنا
 (.813القراءة ا امل رب، برقم )

الصالة ا النعذ، برقم ، باب: (، وأبو  او ،  تاب الصالة455القراءة ا الصبح، برقم )، باب: أخر ه مسلم،  تاب الصالة -12
، باب: (، وابن ما ه،  تاب إقاميف الصالة، والسنيف فيها1557تاب امفتتاح، قراءة بعض السورة، برقم )(، والنسا ي،  649)

 ايمع بني السور ني ا الر عيف.، باب: (،  تاب األ ان1/154(، وعلقه البخار  ا صحيحه )385القراءة ا صالة الهجر، برقم )

ما ، باب: (، ومسلم،  تاب ايمعيف891الة الهجر يوم ايمعيف، برقم )ما يقرأ ا ص، باب: أخر ه البخار ،  تاب ايمعيف -14
 (.879يقرأ ا يوم ايمعيف، برقم )

 (.873ختهيك الصالة واوذبيف، برقم )، باب: أخر ه مسلم،  تاب ايمعيف -15

(، 2391قم )ومن سورة الرمحن، بر ، باب: صلى اهلل عليه وسلم-أخر ه الرتمح ، أبواب  هسري القرآن عن رسول اهلل  -16
 (.5128(، وا صحيح ايامع، برقم )3155وحسنه األلباين ا السلسليف الصحيحيف، برقم )

سجو  التالوة، ، باب: أخر ه مسلم بلهظ: "قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من  ان معه"،  تاب املسا د ومواضع الصالة -17
 (.576برقم )

 (.891به ا صالة العيدين، برقم )ما يقرأ ، باب: أخر ه مسلم،  تاب صالة العيدين -18

 (.877ما يقرأ ا صالة ايمعيف، برقم )، باب: أخر ه مسلم،  تاب ايمعيف -19
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ه طاا ك مان األ مايف أهنام قاال با -رمحاه اهلل- و أن يقال  ما قال اسمام مال   ،واهلل  عا  أعلم-واألقرب فيما أهن 
علااى  لاا   ر ياام السااور، لكاانهم استأنسااوا  ااا  ااانوا يساامعون  -صاالى اهلل عليااه وساالم-حااني مجعااوك مل يااوقههم الناايب 

ا غالام قراء اه، استأنساوا باحا، وإم فمصااحك الصاحابيف الشخصاييف  انات  -صلى اهلل عليه وسلم-من رسول اهلل 
ماا ا مصاحك علاي  ماا ساب ، و اان أولاه اقارأ مث املادثر، مث ن، مث املوماذ، مث متهاو يف، فمنهم من ر بها على النوول  

 مصحك ابن مسعو   ان أوله البقرة مث النساء مث آل عمران، و كحا.و  ، بت، مث التكوير، و كحا
 .أمجعني مرضي اهلل عنه-أ   و كحا مصحك 

 .بحا الرت يم لكانوا ر بو ا به -صلى اهلل عليه وسلم-فلو  ان  حا بتوقيك من النيب 
 امن السور  ان  ر يبها الح  ا املصااحك الياوم  اان معروف ا ابأن  ثري   -واهلل  عا  أعلم-فاحلاصذ أن أقرب ما يقال 

))اقااااااارأ : ماااااااثال   -صااااااالى اهلل علياااااااه وسااااااالم-م، واملهصاااااااذ، يقاااااااول النااااااايب ميواعناااااااد م، مثاااااااذ: السااااااابع الذاااااااوال، واحلااااااا
 : البقرة وآل عمران،  ما عند مسلم.، يعين(35)الو راوين،...((

 .(31) ان جيمع املهصذ ا ر عيف  -صلى اهلل عليه وسلم-وأن النيب 
))ا بااين إساارا يذ، والكهااك، وماارم، وطااه، واألنبياااء، إهناان ماان وأخاارج البخااار  ماان حااديث اباان مسااعو  أنااه قااال: 

 بحك الذريقيف.، فهي اآن على نس  مر بيف  ما ا املصحك سر  ا (33)العتام األول((
 ااان إ ا أوم إ  فراشااه قاارأ  ااذ ليلااه بعاادما جيمااع  هيااه وينهااث   -صاالى اهلل عليااه وساالم-و كاحا ا البخااار  أن الناايب 

 .(32)فيها يقرأ: قذ  و اهلل أحد، واملعو  ني
عناااد م، فر بو اااا  اااحا الرت يااام، والبااااقي  اااان  ااام  افهاااحا يااادل علاااى أن بعاااض املواضاااع ا القااارآن  اااان  ر يبهاااا مشاااهور  
ينباين علاى  احا أشاياء إ ا  -صالى اهلل علياه وسالم-ا تها  فيه، واستأنسوا  اا  اانوا يارون مان غالام قاراءة رساول اهلل 

ماان ساااورة آل عمااران، وا الر عااايف  قلنااا: إن  ر ياام الساااور لااي  بتاااوقيهي فمعاا   اااحا أن لاا  أن  قاارأ ا الر عااايف األو 

                                                 

 (.854فضذ قراءة القرآن، وسورة البقرة، برقم )، باب: أخر ه مسلم،  تاب صالة املسافرين وقصر ا -35

فأخرج البخار  بلهظ: " اء ر ذ إ  ابن مسعو ،  ،ولم حِ  على ُ ِ الرواُو حَرج الش خان ما ُناِض ُ ا مَلكظو: -31
يقرن  -صلى اهلل عليه وسلم- حا  هح الشعر، لقد عرفت النظا ر الل  ان النيب »فقال: قرأت املهصذ الليليف ا ر عيف، فقال: 

(، 775عيف، برقم )ايمع بني السور ني ا الر ، باب: بينهن، فح ر عشرين سورة من املهصذ، سور ني ا  ذ ر عيف"،  تاب األ ان
 ر يذ القراءة، وا تناب ا ح، و و اسفرا  ا السرعيف، وإباحيف سور ني فأ ثر ا ر عيف، ، باب: ومسلم،  تاب صالة املسافرين وقصر ا

 (، واللهظ للبخار .833برقم )

 (.4994 أليك القرآن، برقم )، باب: أخر ه البخار ،  تاب فضا ذ القرآن -33

 (.5517فضذ املعو ات، برقم )، باب: فضا ذ القرآن أخر ه البخار ،  تاب -32
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نَاااَل اِلَكااِو َاَر  :وجيااو  أن  قاارأثانياايف ماان سااورة البقاارة، ال َلااا َحِعيَ اِ ، وا الر عاايف الثانياايف  قاارأ ماان عاام، مااع [1]الكااوثر: }ِل
 مالحظيف أن  كون الر عيف األو  أطول من الثانييف واضح.

اااا -رضااااي اهلل عنااااه-وأمااااا مااااا ور  عاااان اباااان مسااااعو   منكااااوس  اك ، فقااااال: "املااااا ساااائذ عاااان ر ااااذ يقاااارأ القاااارآن منكوس 
 اااحا مو اااو  إ  الياااوم يهعلوناااه و هااارين بااااحلهظ تم، فألقااارب ا نهساااه أن املقصاااو  باااه ماااا يهعلاااه بعاااض امل(34)"القلااام

مهارك ا حهظهاا مان أول بيات إ  آخار بيات يعكساها، تبالقصا د، ولر ا فعله بعضاهم ا القارآن، يأ يا  بالقصايدة ل
يأ ي  بالسورة من آخار آيايف إ  أول آيايف، باالعك  فهاحا يهساد املعااين، وم جياو ،  احا حارام، فهاحا الاح  قصادك ابان 

بعاد ا أو قبلهااا ا الرت ياام   اناات  وعليااه نقااول: م باأس أن  قاارأ ا  اذ ر عاايف ماان ساورة وإن ،رضااي اهلل عناه-مساعو  
 حدة. حك وا

 الثانييف: املناسبات الل  كون بني السور  ذ  ي معتعة أم م؟.
املناسبيف  ي امر با  بني شيئني فأ ثر،  حا معناك ا الل يف، فهحك الكلميف  ادور معانيهاا علاى ا صاال، فاذ ا واملقصو  ب

 النسم لو و   حك الوشيجيف فيه، وشيجيف الرحم. :قلت
وبااني أول اآياايف  ،وبااني السااورة والسااورة ،العالقاايف وو ااه امر بااا  بااني اآياايف واآياايف ااو : ومعاا  املناساابات ا امصااذالح

مناسابات باني  ،وباحا  عارف أن املناسابات أناواع ،وباني املقذاع واملقذاع ،وباني موضاوع اآيايف وخامتايف اآيايف ،وآخر اآيايف
ُاََلِف وباني ساورة  [،1]الهياذ: ِصاَحاِ  اِلِف اِ  }َحلَاِم {َااَر َكِ اَ  فَاَواَ  رَبَاَك بِأَ ما املناسابيف باني ساورة  :مثال   ،السور }ِِلِ

بااّد نالحااظ باملناساابيف : ميقولااون ،إن  ر ياام القاارآن  ااوقيهي :و ااي بعااد ا مباشاارة الااحين يقولااون [،1]قااري : ُِاااَرٍُِ{ 
َحلَااِم  اِلِف اِ  *  }َحلَااِم {َااَر َكِ اَ  فَاَواَ  رَبَاَك بَِأِصاَحا ِ يقاول:  الساورة  احك   ارت بعاد ا الساورة  احك محظات؟ فماثال  

ًرا َحبَابِ َ  * {َاِرِم ِهِم ِبِحَجااَرٍٍ ِماِا ِساج  ٍ   ُُِم ِفي َ{ِضِل ٍ  * َوَحِرَسَ  َعَلِ ِهِم طَ اِ ُاََلِف  [،4-1]الهياذ: َُِجَوِ  َكِ َت }ِِلِ
قاري  فعلنا  ل  سيالف قري   مرنا أصاحاب الهياذ سياالف قاري  شاتت أولئا  وشاتت مجعهام سياالف  ُِاَرٍُِ{ 

 ر ياام السااور غااري  ااوقيهي سااقل علاام  :أ لكهاام سيااالف قااري   ااحا علااى القااول بااأن  ر ياام السااور  ااوقيهي إ ا قلنااا
 .-واهلل أعلم-و حا  و األقرب ا هين،  ،املناسبات بني السور

ثاالث ، وفياه  تام  عتاين باه مان  تام التهساري،  تهساري الارا  ، وفياه  تااب  باري حافاذ يقاع ا يف تم مؤله  و حا فيه
فاح م عنادنا شايء امساه املناسابات باني  للبقاعي امسه: "نظم الدرر ا  ناسم اآيات والساور"، اوعشرين جملد  قريب  

بااني اآيااات، قلااتم: إن  ر ياام اآيااات  ااوقيهي، نقااول: صااحيح إ ا املناساابيف حاصااليف بينهااا، نقااول: صااحيح، و  السااور،
}لَااُِِا لَااِم : ملااا آياايف احلجاااب مااا ا قااال بعااد ا مباشاارة قااال: مااثال   -عااو و ااذ-فمثااال  ر ياام اآيااات،  ااحا واضااح، اهلل 

                                                 

(، واس قان ا علوم القرآن 243(، واملصاحك مبن أ   او  ) :119انظر: فضا ذ القرآن للقاسم بن سالم ) : -34
(1/278.) 
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َاَك ِف َهاا ِل ل َِِلا ًَل َُاِنَتِه اِلُمَناِفُقوَن َواللِ َُا ِفي ُِاُلوِبِهِم َمَرٌ  َواِلُمِرِجُفوَن ِفاي اِلَمِتُنَاِو لَنُاِ رَُِانلاَك ِبِهاِم  ُامل َ    َُُجاِوُرَو
ِ َا َحُِاَنَما  ُِقُفوا ُ وا َوُِاتا لُاوا {َاِقتِا ًَل  * َمِلُوَو َِ [، فهاحك ا موضاوع و احك ا موضاوع، لكان إ ا 61-65]األحاواب: ُح

محظنا املناسبيف نقول: ملاا ا  اؤمء الاحين يشاككون ا احلجااب مان الكتااب والصاحافيني والعلماانيني ويذعناون فياه، 
 ااا ا النااوول  علاا   مااا مباشاارة آياايف، وإن  ااانويلمااوون احملجبااات ومااا إ   لاا  ملااا   اار اهلل آياايف حلجاااب،   اار بعااد ا 

َاَك }َلُِِا َلِم َُاِنَتِه اِلُمَناِفُقوَن َواللِ َُا ِفي ُِاُلوِبِهِم َمَرٌ  َواِلُمِرِجُفوَن ِفي اِلَمِتَُنِو لَنُاِ رَُِانلَك بِ فقال:  ِهاِم  ُامل َ  َُُجاِوُرَو
ِ َا َحُِاَنَما  ُِقفُ  ُ وا َوُِاتا ُلوا {َاِقِت ًَل ِف َها ِل ل َِِل ًَل * َمِلُوَو َِ  ، فنقول: أنتم متوعدون بحا.وا ُح

}َحَلِم {َاَر ِلَلى اللاِ َُا ُحو{ُاوا ََِصا ًَا ِماَا اِلِكتَااِ  ُُاِؤِمنُاوَن يقول:  -عو و ذ-املناسبيف بني املقذع واملقذع مثال قول اهلل 
يهو  حيي بن أخذم ومن معه عنادما   باوا إ  املشار ني [،  ؤمء اليهو   عاء ال51]النساء: بِاِلِجَِِي َواليلاُ وِت 

}ُُاِؤِمنُااوَن بِاِلِجَِااِي َواليلاااُ وِت َوَُاُقولُااوَن إ  آخاارك،  -صاالى اهلل عليااه وساالم-ا مكاايف وحرضااو م علااى قتااال الناايب 
َتى ِمَا اللِ َُا آَمُنوا َسَِ ًَل * ُحوَلَُِك اللِ َُا لَ  ُِ ُؤَ ِ  َح َُ َونَاُهُم الللُه َوَمِا َُاِلَواِا الللاُه فَالَاِا َ{ِجاَت لَاُه ََِصا ًرا لِللِ َُا َكَفُروا 

ُُُم ا لللُه ِماِا َفِضاِلِه فَاَقاِت * َحِم َلُهِم ََِص ٌب ِمَا اِلُمِلِك فَِإًها َ  ُُاِؤ{ُوَن النلاَس ََِق ًرا * َحِم َُِحُ ُتوَن النلاَس َعَلى َما آ{َا
ُِ َم اِلِكتَاا ََ ِلبِاااَرا نَااا آ ُهِم َمااِا َصااتل َعِنااُه وََكَفااى آ{َا اِ ُهِم َمااِا آَمااَا بِااِه َوِمااناِ ُُِم ُمِلًكااا َعِظ ًمااا * َفِمااناِ نَااا اَ  َواِلِحِكَمااَو َوآ{َا اِ

ِلنَ  ُُِم بَاااتل َُِصاااِل ِهِم ََاااارًا ُكللَماااا ََِضاااَجِي ُجلُاااوُ  ُُِم ُجلُاااوً ا ِبَجَهااانلَم َساااِو ًرا * ِلنل اللاااِ َُا َكَفاااُروا بِوَُا{ِنَاااا َساااِوَف  اااا ا َرَُ َ  اِ
ُلُهِم جَ  َِ نلاااٍت َ{ِجااِري ِمااِا لِ َااُ وُِوا اِلَوااَ اَ  ِلنل الللااَه َكاااَن َع ُِااً ا َكِك ًمااا * َواللااِ َُا آَمنُااوا َوَعِملُااوا الصلاااِلَحاِت َسااُنِت

ُلُهِم ِ ا َِ اَرٌٍ َوَُاِت اِلِتَُا ِف َهاا َحبَاًتا َلُهاِم ِف َهاا َحِتَواٌج ُمَيهل ََ انتهاى  احك [، 57-51]النسااء: َلا  َِلا ًَل َ{ِحِتَها اِ ََِاَهاُر 
مكايف،  احك بعاد غاووة  -صالى اهلل علياه وسالم-نولت بسبم اليهو ،  اءنا مقذع ثااين ناول بقصايف ثانيايف ملاا فاتح النايب 

، وإن  ااان بذساانا  ا نظاار، أنااول اهلل اآيااات (35)ا فااتح مكاايف ا قصاايف مهااا يح الكعباايف  املتقدماايفاآيااات األو فأحااد، 
ِلَها َوِلَها َكَكِمُتِم بَااِ َا النلااِس َحِن َ{ِحُكُماوا بِ الل بعاد ا:  ُِ َِ ِلنل الللاَه }ِلنل الللَه َُِأُمرُُكِم َحِن {ُاَؤَ وا اِ ََماََاِت ِلَلى َح اِلَواِت

فرتة طويليف حاواع ااان سانوات أو سات أو سابع سانوات أو رماو  احا، بني النوولني ، ف[58]النساء: َِِوملا َُِوُظُكِم بِِه 
 و حك  ا قصيف و حك  ا قصيف.

وا  ،لكن نقول: فيه مناسبيف  ناك بأمر أو بأ اء األمانات إ  أ لها، و ؤمء اليهاو   تماوا األمانايف ا اآياات األخارية
 [،51]النسااااء: ًَا ِماااَا اِلِكتَاااِ  ُُاِؤِمنُاااوَن بِاِلِجَِااِي َواليلااااُ وِت }َحلَااِم {َااااَر ِللَاااى اللااِ َُا ُحو{ُاااوا ََِصاا الاال قبلهااا يقاااول: 

َتى ِمَا اللاِ َُا آَمنُاوا َساَِ ًَل  جدوا ألله املشار ني،س ُِ ُؤَ ِ  َح َُ يقولاون: أناتم [، 51]النسااء: }َوَُاُقوُلوَن لِللِ َُا َكَفُروا 
إم م؟ وا اآيايف األخاارم الال نولات بعااد  احا املقذاع  لااه أ ادم مان حمماد يااا عباا  األصانام،  ااؤمء ضايعوا األمانايف، و 
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ِلَهاا يقول:  ُِ و اه امر باا  باني املقذعاني اآن  فظهار أن، [58]النسااء: }ِلنل الللَه َُِأُمرُُكِم َحِن {ُااَؤَ وا اِ ََماََااِت ِللَاى َح
ِِيَُووا َحُِااِتَُاُهَما }وَ وإم مااا محظاات إ ا امر بااا  بااني آخاار اآياايف خامتاايف اآياايف وموضااوع اآياايف،  ال لاااِرُ  َوال لاااِرَُِو فَااا

}َع ُِاااٌ   ، وإمناااا قاااال:غهاااور رحااايم [، فلااام يقاااذ:28]املا ااادة: َجاااَ اً  ِبَماااا َكَ اااََا َََكااااً  ِماااَا الللاااِه َوالللاااُه َع ُِاااٌ  َكِكااا ٌم 
 .، عو فحكم، و ه امر با  واضحَكِك ٌم 

َلاَك }ِلِن يقول:  -عليه السالم-عيسى و  بِاُهِم فَاِإَالُهِم ِعََااُ َل َوِلِن {َاِ ِفاِر َلُهاِم فَِإ ماا قاال: إنا  [، 118]املا ادة: {ُاَوا  
ََِي اِلَو ُُِ  اِلَحِكا ُم  ، وإمنا قال:أنت ال هور الرحيم ، فهاحا قاد يشاكذ، نقاول:  احا الياوم ي ضام [118]املا ادة: }َح

عانهم،  ام يرياد أن يكاون مادافع   -علياه الساالم-له، فعيسى اهلل فيه غضم مل ي ضم قبله مثله، ومل ي ضم بعدك مث
لكن يقول: بني يدي  إن عحبتهم فأنت قا ر فهم عبا ك، وإن غهارت  ام فلاي  عان ضاعك وعجاو، وإمناا عان عاوة 

 وحكميف، محظت  يك امر با ، و كحا.
وعرفناا علام املناسابات، وعرفناا  ،نهحا موضوع املناسبات بعيد اآيات وبني الساور، وباحا نكاون قاد عرفناا مجاع القارآف

علاام موضااوع خااا  امسااه  ر ياام السااور واآيااات، وبقااي أن أقااول: إن الصااحابيف ا  ماان عثمااان  تبااوك  تاباايف خاصاايف 
 بالرسم العثماين،  حا الرسم  ذ  و  وقيهي؟

فهاحا يكتام علاى  ،ذعو و -لئال يدخذ العبث ا  تاب اهلل  تبوك بحك الذريقيف،  ذ جيو  لنا خمالهته؟ ايواب: م،  
قواعااد اسمااالء امل ربياايف، و ااحا الب دا ياايف، و ااحا  ااذ يااوم قواعااد إمااالء  دياادة، فنقااول: يكتاام  مااا  تاام، و نااع ماان  

، م ألناااه  ااوقيهي،  تابااايف الرساام العثماااين  وقيهااايف لكاان مااان باااب ساااد ا تابتااه ماان اسماااالء احلااديث، عااارفتم  ااحا  يااد  
 ا برت يم آخر غري  ر يم الصحابيف الحين أمجعوا عليه؟  ذ ألحد أن يكتم مصاحك ويذبعه ،الحريعيف

   .ايواب: م؛ ألهنم وقع إمجاعهم على  ل 
بقي أن  عرف أن القرآن جيوأ إ  أ واء،  ان الصحابيف يقارؤون باه، و او أحسان مان التجو ايف إ  ثالثاني  اوء، السابع و 

و بدأ باالبقرة و نتهاي با خر باراءة، واملئاون و اي الال بعاد الاعاءة مسيات باحل ؛ ألن  اذ ساورة منهاا  وياد علاى  ،الذوال
 .املا يف أو  قارب املا يف

واملثااين مااا بعااد املااا تني؛ ألهنااا ثنتهااا يعااين بعااد ا، فهااي  ااا ثااوان، واملئااون  ااا أوا ااذ، أو  ااي اآيااات الاال م  بلاا  املا اايف، 
،  قارأ أ ثار مان غري اا؛ ألهناا ليسات طويلايف، أو لتثنيايف األهناا  ثا   ثاري   ؛ين، ونكن أن يكون قيذ  ا  ل يقال  ا: املثا

 العع، واألمثال فيها، وبعد املثاين يأيت املهصذ سواء نقول: يبدأ من احلجرات، أو من م، على خالف  ل .
بااا، وأن ينهعااين وإيااا م بااالعلم النااافع، وأن  أن يبااارك ع ولكاام -عااو و ااذ-فهااحك خالصاايف ا  ااحا الهاان، ونسااأل اهلل 

أن يوفا   -عاو و اذ-ير قين وإيا م العمذ الصاح، وأن يعينناا وإياا م علاى   ارك وشاكرك وحسان عبا  اه، وأساأل اهلل 
 .ايميع للخري، وأن يعيننا وإيا م على طاعته


